Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 19. szám, 2017.10.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 222.119
( 151 ) 2017.08.04.
( 210 ) M 16 03196
( 220 ) 2016.10.10.
( 732 ) Koszta Regina, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 39

Sétarepülés.

( 111 ) 222.481
( 151 ) 2017.09.14.
( 210 ) M 16 03862
( 220 ) 2016.12.07.
( 732 ) Dr. Varró Gábor, Köveskál (HU)
( 541 ) Onyx Étterem
( 511 ) 43

Vendéglátóipar; éttermek.

( 111 ) 222.482
( 151 ) 2017.09.14.
( 210 ) M 17 00933
( 220 ) 2017.03.21.
( 732 ) S. C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RENDÍTHETETLENNEK LENNI JÓ
( 511 ) 5

Készítmények gyomnövények elpusztítására és kártékony állatok irtására; rovarirtó szerek; molyirtók;

rovarriasztók; peszticidek; gombaölő szerek, fungicidek; herbicidek; szúnyogriasztó tekercsek és lapocskák;
csíraölő és fertőtlenítő készítmények.
21

Rovarcsapdák és csalik.

( 111 ) 222.483
( 151 ) 2017.09.14.
( 210 ) M 17 00932
( 220 ) 2017.03.21.
( 732 ) S. C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MINT A RENDÍTHETETLEN ANYUKÁK, A RAID SOSEM ALSZIK
( 511 ) 5

Készítmények gyomnövények elpusztítására és kártékony állatok irtására; rovarirtó szerek; molyirtók;

rovarriasztók; peszticidek; gombaölő szerek, fungicidek; herbicidek; szúnyogriasztó tekercsek és lapocskák;
csíraölő és fertőtlenítő készítmények.
21

Rovarcsapdák és csalik.

( 111 ) 222.484
( 151 ) 2017.09.14.
( 210 ) M 17 00931
( 220 ) 2017.03.21.
( 732 ) S. C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MINT A RENDÍTHETETLEN ANYUKÁK, A RAID ÚGY VÉDI A CSALÁDOT
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Készítmények gyomnövények elpusztítására és kártékony állatok irtására; rovarirtó szerek; molyirtók;

rovarriasztók; peszticidek; gombaölő szerek, fungicidek; herbicidek; szúnyogriasztó tekercsek és lapocskák;
csíraölő és fertőtlenítő készítmények.
21

Rovarcsapdák és csalik.

( 111 ) 222.485
( 151 ) 2017.09.14.
( 210 ) M 17 00822
( 220 ) 2017.03.10.
( 732 ) Digital Nomad Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 35

A szállítási vállalkozások reklámozásával kapcsolatos szolgáltatások.

39

Utazásszervezés.

43

Utazási ügynökök , utazásközvetítők által nyújtott szállodai szobafoglalási szolgáltatások.

( 111 ) 222.486
( 151 ) 2017.09.14.
( 210 ) M 17 00816
( 220 ) 2017.03.09.
( 732 ) PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KERAMIK
( 511 ) 2

Festékek.

( 111 ) 222.487
( 151 ) 2017.09.14.
( 210 ) M 17 00815
( 220 ) 2017.03.09.
( 732 ) PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CERAMIC
( 511 ) 2

Festékek.

( 111 ) 222.488
( 151 ) 2017.09.14.
( 210 ) M 17 00695
( 220 ) 2017.03.01.
( 732 ) Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.489
( 151 ) 2017.09.14.
( 210 ) M 17 00175
( 220 ) 2017.01.18.
( 732 ) Szirácsik Zoltán, Balassagyarmat (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
28

Videójáték szoftver.
Társasjáték, átlós malom.

( 111 ) 222.490
( 151 ) 2017.09.14.
( 210 ) M 17 00174
( 220 ) 2017.01.19.
( 732 ) Agronauta Kft., Sóskút (HU)
( 541 ) FLORENTIN
( 511 ) 1
5

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

(herbicidek).
( 111 ) 222.491
( 151 ) 2017.09.14.
( 210 ) M 17 00171
( 220 ) 2017.01.19.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOMEPAX
( 511 ) 5

Mometazont tartalmazó gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 222.492
( 151 ) 2017.09.14.
( 210 ) M 17 00169
( 220 ) 2017.01.19.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Egymás szemében
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.493
( 151 ) 2017.09.14.
( 210 ) M 17 00168
( 220 ) 2017.01.19.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Annyit ésszel, mint erővel!
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.495
( 151 ) 2017.09.15.
( 210 ) M 16 04055
( 220 ) 2016.12.22.
( 732 ) Copypastry Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kerényi Géza, Budapest
( 541 ) Copypastry
( 511 ) 28
30

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.496
( 151 ) 2017.09.15.
( 210 ) M 16 03919
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) Bisothka Zoltán Viktor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök, gyümölcs szirupok és más készítmények italokhoz, koktél

szirupok, alkoholmentes koktélalapok, limonádé szirupok, szirupok alkoholmentes és gyümölcsízű italok
készítéséhez.
( 111 ) 222.497
( 151 ) 2017.09.15.
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( 210 ) M 16 04053
( 220 ) 2016.12.22.
( 732 ) Sager Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mácsai Péter, Érd
( 541 ) Revix
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra.
( 111 ) 222.498
( 151 ) 2017.09.15.
( 210 ) M 16 04057
( 220 ) 2016.12.23.
( 732 ) Nowton Bt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 7

Mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett.

( 111 ) 222.499
( 151 ) 2017.09.15.
( 210 ) M 16 04063
( 220 ) 2016.12.29.
( 732 ) László Andrea 50%, Budapest (HU)
László Béla 50%, Budapest (HU)
( 541 ) ÉLETSTÍLUSOMRA HANGOLT VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNYEK
( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyagok csomagolásra; nyomdabetűk;
klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.501
( 151 ) 2017.09.18.
( 210 ) M 17 00053
( 220 ) 2017.01.06.
( 732 ) Jankovich Krisztián, Budapest (HU)
( 541 ) FEEDERMANIA
( 511 ) 8

Fogók; fúrók, kézifúrók; húsoló kés; kések; köszörűkövek, fenőkövek; ollók; pikkelyező kések; tőrök;

vadászkések; zsebkések, bicskák.
11

Akváriumi szűrőkészülékek; bányászlámpák; gázlámpák; keresőlámpák, zseblámpák; LED-diódás világító

berendezések; olajlámpák; petróleumégők; spirituszégők; takarmány szárítására szolgáló készülékek; világító
berendezések és készülékek; zseblámpák, elektromos.
12

Csónakok, bárkák; elektromos járművek; evezőlapátok; hajók; hajótestek; vízi járművek.

14

Időmérő eszközök; karórák; órák; stopperórák.

16

Acéltollak; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; grafikai nyomatok; írótollak; poszterek, prospektusok;

tollak [irodai cikkek]; zászlók papírból.
17

Zacskók [tasakok] csomagolásra.
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Ernyők, esernyők; esernyőnyelek, esernyőfogók; fogantyúk esernyőkhöz; hátizsákok; kézitáskák; kofferek

[kis utazóládák]; napernyők; oldaltáskák, tarisznyák; sporttáskák; táskák; vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz;
zsákok hegymászóknak; zsákok táborozóknak.
21

Asztaldíszek; dagasztóteknők; edények; edénykészletek; fedeles serlegek; hűtőtáskák (hordozható -), nem

elektromos; kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez; konyhai vágódeszkák; tálak; vödrök.
22

Halászhálók; hálók; kötelek; kötelek, nem fémből; sátrak; zsákok [kézitáskák] textilanyagokból

csomagoláshoz; zsákok ömlesztett áruk szállítására és tárolására; zsinegek, spárgák.
24

Címkék, szövött; lobogók; párnahuzatok; zászlók, nem papírból.

25

Alsóneműk; cipők; dzsekik; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fejfedők [kalapáruk]; felsőkabátok, felöltők;

felsőruházat; hosszúnadrágok; ingek; kabátok; kesztyűk [ruházat]; kötények [ruházat]; lábbelik; magas szárú
cipők; munkaruhák, munkaköpenyek; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; papucsok; parkák; pólók; ruházat,
ruhaneműk; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sárcipők; sportcipők; svájcisapkák, barettek; vízhatlan ruházat.
28

Álcázóvásznak [sportcikkek]; halhorgok; hálók [sportcikkek]; horgászbotok; horgászfelszerelések;

horgászorsók; horgászzsinórok; illatos csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; kapásérzékelők
[horgászfelszerelés]; kapásjelzők [horgászfelszerelés]; úszómellények; úszószárnyak, szárny alakú úszóövek.
31

Alga emberi vagy állati fogyasztásra; algarobilla [állati táplálék]; ehető rágcsálnivalók állatoknak; halliszt

állati fogyasztásra; horgászcsalétkek, élő; kagylók, élő; kutyaeledelek [kekszfélék]; lenmagliszt állati
fogyasztásra; madáreledelek; tengeri moszatok emberi vagy állati fogyasztásra; termékek állatok hizlalására.
41

Oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások; sportversenyek rendezése; szórakoztatás; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 111 ) 222.502
( 151 ) 2017.09.18.
( 210 ) M 17 00705
( 220 ) 2017.03.01.
( 732 ) Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület, Bük (HU)
( 740 ) dr. Vadnai Bence, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok rövid; alsóneműk; atlétatrikók; bugyik;

cipők; csecsemőke1engyék, babake1engyék; csecsemőnadrágok [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; fejfedők
[kalapáruk]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyák;
hosszúnadrágok; hurkolt/kötöttáruk; ingek; jelmezek; kabátok; kalapok; kerékpáros öltözetek; készruhák;
kesztyűk [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kombinék [alsóneműk]; köntösök, pongyolák; kötények
(ruházat]; kötöttáruk; lábszárvédők, kamáslik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok;
mellények; mellények halászoknak/horgászoknak; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; munkaruhák,
munkaköpenyek; művésznyakkendők; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak
[sálak]; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, nem papírból;
pelerinek; pénztaró övek [ruházat] pizsamák; pólók; prémsálak [szőrmék]; ruházatok, ruhaneműk; sálak;
sárcipők; síkesztyűk; skort-ok [túraszoknyák]; spárgatalpú vászon lábbelik; sportcipők; sport lábbelik;
sportmezek; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szemellenzők [fejfedők]; szoknyák;
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szvetterek; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok; tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk;

vállkendők, nagykendők; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; cirkuszok; coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai
[egészségügy és fitnesz tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fitnesztanfolyamok
vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; golfpályák üzemeltetése; játékkölcsönzés; jegyirodai
szolgáltatások [szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mozgókönyvtári
szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nyelvi tolmács szolgáltatások; show-műsorok;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása; sportlétesítmények
üzemeltetése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok
szervezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; üdülési tárgyú információk; üdülőtáborok
szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok; zenei
produkciók.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások;

ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek,
építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek;
önkiszolgáló éttermek;önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz
[érkezések és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák,
panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz
[tárgyalótermek]; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás.
( 111 ) 222.503
( 151 ) 2017.09.18.
( 210 ) M 17 00831
( 220 ) 2017.03.10.
( 732 ) Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre
(HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) KEEWAY
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.504
( 151 ) 2017.09.18.
( 210 ) M 16 03995
( 220 ) 2016.12.20.
( 732 ) Tatai Lajos, Győr (HU)
( 541 ) EUROBOX
( 511 ) 11

Egészségügyi berendezések; illemhelyek, WC-k, hordozható; illemhelyek, WC-k [szaniteráruk]; toalettek

[WC-k]; vécékagylók; vécéülőkék; WC-vízöblítő tartályok.
35

Kereskedelmi ügyletek, azon belül is wc-k, mobil wc-k, hordozható toalettek gyártása és forgalmazása.

44

Higiéniai ellátás; egészségügyi berendezések kölcsönzése; toalettek kölcsönzése; mobil (hordozható)

toalettek kölcsönzése.
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( 111 ) 222.505
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 17 00104
( 220 ) 2017.01.13.
( 732 ) Gláser-Katona Zsuzsanna 50%, Budapest (HU)
Urbánné Kelemen Márta 4%, Budapest (HU)
Gláser Tamás 26%, Budapest (HU)
Brand Way & Compass Kft. 20%, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja; reklámozás és

marketingtevékenységek; rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatók; egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos
különböző szakmai bemutatók szervezése; hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és
tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,
információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, online hirdetőtevékenység számítógépes hálózaton;
reklámozás.
41

Nevelés; szakmai képzések; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; újság és könyvkiadás;

oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; versenyek szervezése oktatás és
szórakoztatás céljából.
44

Egészségügyi tanácsadás; gyógyszerészeti tanácsadás; orvosi tanácsadás betegség megelőzésére és

rehabilitációra; pszichológusi szolgáltatások.
45

Egyesületek, szövetségek és alapítványok létrehozása és működtetése, személyes és társadalmi jellegű

szolgáltatások, valamint ezzel összefüggő erkölcsi elismerések.
( 111 ) 222.506
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 17 00105
( 220 ) 2017.01.13.
( 732 ) Anda Kft., Barcs (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) TOPFIX - HUNOR
( 511 ) 2

Beltéri és kültéri falfestékek; fafestékek; fakonzerváló anyagok; fehér és fekete színezékek; korrózíógátló

készítmények; fakonzerváló készítmények; festékek; lakkok.
17

Hő- és hang szigetelőanyagok; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; szigetelő festékek és lakkok;

szigetelőtapaszok; tömítő anyagok tömítőkittek; vízhatlan tömítések; kitömőanyagok.
19

Építőanyagok, nem fémből; építkezéseknél használható építési és szerelési ragasztok.

( 111 ) 222.507
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 17 00107
( 220 ) 2017.01.13.
( 732 ) Anda Kft., Barcs (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) TOPFIX
( 511 ) 2

Beltéri és kültéri falfestékek; fafestékek; fakonzerváló anyagok; fehér és fekete színezékek; korrózíógátló

készítmények; fakonzerváló készítmények; festékek; lakkok.
17

Hő- és hang szigetelőanyagok; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; szigetelő festékek és lakkok;

szigetelőtapaszok; tömítő anyagok tömítőkittek; vízhatlan tömítések; kitömőanyagok.
19

Építőanyagok, nem fémből; építkezéseknél használható építési és szerelési ragasztók.
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( 111 ) 222.508
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 17 00115
( 220 ) 2017.01.13.
( 732 ) Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bonduelle Vapeur
( 511 ) 29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

( 111 ) 222.509
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 17 00114
( 220 ) 2017.01.13.
( 732 ) Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

( 111 ) 222.510
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 17 00113
( 220 ) 2017.01.13.
( 732 ) Bonduelle Central Europe Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bonduelle Bon Menu
( 511 ) 29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

( 111 ) 222.511
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 17 00625
( 220 ) 2017.02.23.
( 732 ) TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.512
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( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 17 00504
( 220 ) 2017.02.15.
( 732 ) Bart Dániel, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32
41

Sörök.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.513
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 17 00100
( 220 ) 2017.01.10.
( 732 ) Kossuth László, Hévízgyörk (HU)
( 740 ) Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek.
31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta.
( 111 ) 222.514
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 17 01463
( 220 ) 2017.05.05.
( 732 ) Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ, Budapest (HU)
( 740 ) Szuchy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Haller Camping
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.515
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 16 02967
( 220 ) 2016.09.19.
( 732 ) NOOSTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) KUTYAPÉKSÉG

( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; étrendkiegészítők állatok számára; gyógyhatású állateledel;

gyógyhatású ételkészítmények állatoknak; gyógyászati élelmiszer-adalékok állatgyógyászati alkalmazásra;
takarmány-kiegészítők állatgyógyászati célokra; táplálékkiegészítők haszonállat-eledelekhez; vitamin kiegészítők
állatok számára; vitaminok állatok számára; vitaminos és ásványi élelmiszer-kiegészítők házi kedvencek számára;
ásványi táplálékkiegészítők állatoknak; étrend- és táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra; étrendkiegészítők
házi kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; étrend-kiegészítők házi kedvenceknek.
31

Táplálékok és takarmányok állatoknak; csirkehússal ízesített kutyaeledelek; csirkehússal ízesített

macskaeledelek; csontok kutyáknak; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; állateledelek [kekszfélék];
állati eledel olajosmagvakból; állati takarmány; ehető csontok és rudak házi kedvenceknek; ehető rágótermékek
háziállatoknak; ehető rágcsálnivalók kutyáknak; eledelek versenykutyáknak; emészthető rágócsontok kutyáknak;
emészthető rágócsontok és rudak házi állatoknak; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; erősítő
takarmányállatoknak; gabonából készült kekszek állatoknak; gabonaalapú táplálékok állatoknak; foszfátot
tartalmazó állateledelek; feldolgozott kukorica állati fogyasztásra; feldolgozott zab állati fogyasztásra; édes
kekszek állati fogyasztásra; gabonakészítmények mint állateledelek; gabonából készült sütemények, kekszek
állatoknak; halalapú vagy halból álló macskaeledelek; húsból álló konzervtáplálékok fiatal állatoknak; italok
házikedvencek részére; jutalomfalatok házikedvenceknek; kevert állati takarmány; kölyökkutya eledelek;
kölyökkutya kekszek; kutya jutalomfalatok; kutyaeledel konzervek; kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék];
kutyaitalok; liszt állatoknak; macska jutalomfalatok; macskaeledelek; májat tartalmazó kutyaeledelek; malátából
készült kekszek állatoknak; marhahússal ízesített kutyaeledelek; marhahússal ízesített macskaeledelek; májat
tartalmazó macskaeledelek; májjal ízesített kutyaeledelek; növényi kivonatokat tartalmazó élelmiszerek
állatoknak; rágócsont kutyáknak; sajttal ízesített táplálékok kutyáknak; sós kekszek állatoknak; tápkészítmények
kutyáknak; tápkészítmények macskáknak; táplálékként használatos tej kutyáknak; zab állati fogyasztásra;
zabkekszek állati fogyasztásra.
35

Kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; állateledellel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; állateledellel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás
készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; termékek forgalmazásával kapcsolatos segítségnyújtás, franchise szerződés
keretein belül; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása; franchise-ok létrehozásával
kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; kiskereskedelmi vállalkozás igazgatása; üzleti információk nyújtása
weboldalon keresztül; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; termékek és
szolgáltatások reklámozására szolgáló felületbiztosítása weboldalakon; weboldalakon rendelkezésre álló hely
biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából.
( 111 ) 222.516
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 16 02673
( 220 ) 2016.08.18.
( 732 ) Szabó Viktória, Tiszalök (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 111 ) 222.517
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 16 03633
( 220 ) 2016.11.18.
( 732 ) Nagy Róbert 51%, Békéscsaba (HU)
LASH GABRIEL Kft. 49%, Békéscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai szerek szempillákhoz; ragasztószerek, eltávolítók műszempillákhoz; kozmetikai célú folyadékok,

oldatok; bőrápoló kozmetikai szerek.
41

Szépségápolási kozmetikai iskolák szolgáltatásai; kozmetikai szépségápolási oktatás; szórakoztató

bemutatók szervezése, lebonyolítása stílussal, divattal kapcsolatban; online oktatás biztosítása, online kiadványok
megjelenítése.
44

Kozmetikai termékek felvitele arcra; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépészeti

szolgáltatások, különösen szempillák terén; szempilla hosszabbítási szolgáltatások.
( 111 ) 222.518
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 16 03635
( 220 ) 2016.11.18.
( 732 ) Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vukovári Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FERENCES
( 511 ) 32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 222.519
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 16 03944
( 220 ) 2016.12.14.
( 732 ) Hangvető Zenei Terjesztő Társulás Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Drimál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38
41

Távközlés.
Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 222.520
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 16 04067
( 220 ) 2016.12.29.
( 732 ) Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Úgy adja, ahogy a természettől kapja!
( 511 ) 29

Tej; tejes italok; tejtermékek; joghurt; kefir; vaj; vajkrém; ízesített tejek; ízesített tejtermékek; tejes

desszertek; tejből vagy tejtermékből készült italok; tej alapú italok; fagyasztott tejtermékek; sajtok;
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sajtkészítmények; desszert jellegű sajtkészítmények; túró; túrókészítmények és ezek ízesített változatai;

túródesszertek.
30

Kávé; kakaó; csokoládébevonat; csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; ostyák;

sütemények; tészták, mindezek sima és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített termékek; fagylaltok;
jégkrémek; fagyasztott krémek; vaníliás krémek; pudingok; tejalapú pépek; édesített desszert jellegű
készítmények.
35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

marketing; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.
( 111 ) 222.521
( 151 ) 2017.09.19.
( 210 ) M 17 00276
( 220 ) 2017.01.27.
( 732 ) B.S.A., Paris (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, tejtermékek; fermentált tej, tejpor, vaj, ízesített vaj, margarin, tejszín (tejtermékek), joghurtok, tej-alapú

desszertek, desszert krémek, joghurt italok,sajt, kenhető sajtok, tej-alapú krémek; tej és sajt különlegességek,
olvasztott sajt, túlnyomórészt tejet tartalmazó tejitalok, szójatej, tej-alapú szója-helyettesítő termékek; étkezési
olajok és zsiradékok, a fenti termékek felhasználásával előállított készételek.
( 111 ) 222.523
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00412
( 220 ) 2017.02.07.
( 732 ) Tóth Brigitta 1/1, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Taxiszolgáltatás, személyszállítás, áruszállítás.

( 111 ) 222.524
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00132
( 220 ) 2017.01.17.
( 732 ) ConstrucTeam Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Alagútépítés; alagútfúrás; autópályák építése; autópályák építése megrendelésre; autópálya-hálózatok

építése; áramelosztó vagy -szabályozó gépek és berendezések javítása vagy karbantartása; bontás nélküli fúrás;
elektromos vezérlődobozok, -szekrények telepítése; energiahatékonyság javítása, optimalizálása;
épület-automatizálási, épületfelügyeleti berendezések telepítése, üzembe helyezése; fúrás; hídalapzatok építése;
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hídépítés; hidak lebontása; kábelek szerelése, javítása; kábelezéssel kapcsolatos építési munkák; kábelfektetés;

kábelfektetési szolgáltatások; közművek építése; utak építése megrendelésre; útalapzatok építése; útépítés;
világítás felújítása, cseréje; világítástechnikai rendszerek telepítése; villanyszerelés.
42

Biztonságtechnológiai tesztelési szolgáltatások; energetikai vizsgálat; energia auditálás;

energiahatékonysággal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; építőmérnöki tevékenység; épület-automatizálási,
épületfelügyeleti berendezések tervezése; épületek energiahatékonyságának minősítési szolgáltatásai;
épületfelügyelet; erős és gyengeáramú rendszerekkel, azok kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
hálózatok tervezése és fejlesztése; ipari mérnöki tevékenységgel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kültéri
világítás tervezése; műszaki mérnöki tevékenység; műszaki projekttervezés a mérnöki tevékenység területén;
műszaki vizsgálat, tesztelési szolgáltatások tűz-, illetve villámvédelmi szempontból; tanácsadás az építészet és
építészeti tervezés területén; tanácsadási szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; távközlési hálózatok
tervezése és fejlesztése; világítástechnikai rendszerek tervezése.
( 111 ) 222.525
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00257
( 220 ) 2017.01.26.
( 732 ) REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, Köln (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; táplálékok és italok állatoknak; maláta;
nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 222.526
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00258
( 220 ) 2017.01.26.
( 732 ) REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, Köln (DE)
( 740 ) SBG&K Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok; friss

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; táplálékok és italok állatoknak; maláta;
nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 222.527
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00365
( 220 ) 2017.02.03.
( 732 ) HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Nagy Ajtony Csaba, Budapest

( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.528
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00368
( 220 ) 2017.02.04.
( 732 ) FORREST INTERNATIONAL LIMITED, London (GB)
( 300 ) 428839 2016.08.05. PK
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FOREST
( 511 ) 11

Világítókészülékek; fűtőkészülékek; gőzfejlesztő berendezések; főző berendezések és készülékek;

hűtőkészülékek; berendezések szárításhoz; szellőztető berendezések; vízellátó berendezések; egészségügyi
készülékek és berendezések.
( 111 ) 222.529
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00413
( 220 ) 2017.02.08.
( 732 ) E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & Mc Kenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru) eneria(villamos-) éghető gáz.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói
tanácsadás); kereskedelmi közvetítői szolgáltatás; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése
harmadik fél számára.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) energetikai audit; energetikai tanácsadás; szakvélemények adása
mérnöki munkákkal kapcsolatban; müszaki szakértői tevékenység.
( 111 ) 222.530
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00394
( 220 ) 2017.02.07.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
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( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.531
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00490
( 220 ) 2017.02.14.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.532
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00493
( 220 ) 2017.02.13.
( 732 ) SyncWell Kreatív Kft., Érd (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

Magvak, elkészítve; gyümölcsök, tartósított; mazsola; földimogyoró, elkészítve; naprafogómag, elkészítve.

30

Kukoricapehely; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládé, desszertek, drazsék; marcipán, desszertek.

31

Mandula [gyümölcs].

( 111 ) 222.533
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00517
( 220 ) 2017.02.15.
( 732 ) Magyar Pálos Rend, Pécs (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok; illatszerek, illóolajok; kozmetikai olajok; kozmetikai cikkek; aromák; hajmosó szerek;

fogkrémek.
4

Gyertyák; mécsesek; méhviasz.

5

Olajok gyógyászati használatra.

21

Üveg-, porcelán- és fajanszáruk; fazekasáruk; eszközök és edények háztartási és konyhai célokra.

25

Ruházati cikkek; lábbelik; fejfedők.

29

Hús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék; lekvárok (dzsemek);

kompótok; tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

Tea; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; cukor, méz,

melaszszirup; só; mustár; ecet; szószok; fűszeres mártások; fűszerek; ízesítőszerek; csokoládé;
csokoládékészítmények; kekszek; tésztafélék.
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; gabonamagvak; vetőmagok; friss gyümölcsök és

zöldségek.
32

Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43

Vendéglátás; időleges szállásadás.

( 111 ) 222.534
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00903
( 220 ) 2017.03.21.
( 732 ) Metzing Zsolt, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

28

Testnevelési és sportcikkek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.535
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 16 03234
( 220 ) 2016.11.21.
( 732 ) Fitohorm Kft., Baja (HU)
( 740 ) Szabó Márton, Baja
( 541 ) ...ami természetesen jár a növénynek!
( 511 ) 1

Mezőgazdasági vegyi termékek.

( 111 ) 222.536
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00415
( 220 ) 2017.02.08.
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( 732 ) Wanadis Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Vető és Kovácsházy Ügyvédi Irodat, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fürdősók nem gyógyászati használatra, gyógyszappanok, izzadásgátló szappan, kenőcsök kozmetikai

használatra, kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai készletdobozok,
kozmetikai krémek, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, mandulaszappan, olajok kozmetikai használatra,
olajok egészségügyi célra, samponok, szappanok, esszenciaolajok, italaromák [esszenciaolajok], olajok
egészségügyi célra.
( 111 ) 222.537
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 16 03386
( 220 ) 2016.10.26.
( 732 ) Fresenius Kabi Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holczer, Jákó és Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FreNuCa Táplálási Kalkulátor
( 511 ) 9

Monitorok (számítógép programok), operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített, számítógépes

programok (letölthető szoftverek), számítógépes programok, rögzített (1), számítógépes programok, rögzített (2),
számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető, számlálók, mérőműszerek.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Betegápolási szolgáltatások, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai, orvosi szolgáltatások.
( 111 ) 222.538
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 16 04066
( 220 ) 2016.12.28.
( 732 ) BN Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) törpe törlesztő
( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

becslés kereskedelmi ügyletekben; hirdetési hely kölcsönzése; honlap forgalom optimalizálás; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és
üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; önköltség-elemzés; pay Per Click
(PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; számítógépes nyilvántartások
kezelése.
36

Adósságrendezési szolgáltatások; bankügyletek; elszámolóházak; finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák;

ingatlankezelések; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; online banki
szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi
információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses
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hitelnyújtás.
38

Elektronikus levelezés, e-mail; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

( 111 ) 222.539
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 16 04076
( 220 ) 2016.12.29.
( 732 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, vitaminkészítmények.

( 111 ) 222.540
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00416
( 220 ) 2017.02.08.
( 732 ) Sigfrid és Fiai Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Szederjessy Nikoletta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend- és táplálékkiegészítők; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend-

és táplálékkiegészítők; étrendkiegészítő italok; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrendkiegészítők
csecsemőknek; étrendkiegészítők emberek és állatok számára; étrendkiegészítők és diétás készítmények;
egészségügyi élelmiszer-kiegészítők különleges étrendi követelményekkel élő egyének számára;
vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; emésztéskönnyítő szerek; aminosavak humángyógyászati
használatra; aminosavak állatgyógyászati használatra; természetgyógyászati készítmények.
29

Tej és tejtermékek; tejitalok; tejből készült vagy tejtartalmú italok; ízesített tejitalok; tejalapú italok

(elsősorban tejből).
44

Táplálkozási tanácsadás; táplálkozási és étrendi tanácsadás; tájékoztatás étrendi és táplálkozási

kiegészítőkkel kapcsolatban; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások;
alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs
programok kidolgozása; aromaterápiás szolgáltatások; fizikoterápiás szolgáltatások; kiropraktika; masszázs;
reflexológia; terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések; állatok ápolása; állatgondozással kapcsolatos
tanácsadó szolgáltatások.
( 111 ) 222.541
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00419
( 220 ) 2017.02.08.
( 732 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )
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Pénzügyi ügyletek.

( 511 ) 36

( 111 ) 222.542
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00091
( 220 ) 2017.01.11.
( 732 ) JUHÁSZVIN Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Egerszalók
(HU)
( 740 ) Tőzsérné dr. Rátkai Edina ügyvéd, Eger
( 541 ) PAPTAG
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
( 111 ) 222.543
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00661
( 220 ) 2017.02.24.
( 732 ) Flyerbox Media Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Keszthely (HU)
( 740 ) Dr. Benn András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NGTLN
( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; írószerek és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz; nyomdai
betűkészletek és nyomóformák.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 222.544
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00263
( 220 ) 2017.01.25.
( 732 ) Holló Csaba, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 6
12

Hordozható fémalkatrészek; fém tömegcikkek; fém csövek és csővezetékek; kerékpárzárak.
Kerékpár alkatrészek, kerékpár lopásgátló és biztonsági eszközök.

( 111 ) 222.545
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00136
M2267

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 19. szám, 2017.10.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2017.01.16.
( 732 ) Dr. Hermann Gábor János, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Holló Dóra, Budapest
( 541 ) hermannortho
( 511 ) 10

Fogászati berendezések; fogászati eszközök; fogászati készülékek; fogászati készülékek és berendezések;

gyógyászati eszközök emberi testen történő használatra; orvosi műszerek; orvosi műszerek emberi testen történő
használatra.
42

Fogorvosi laboratóriumi kutatási szolgáltatások; orvosi kutatás; tudományos kutatás és fejlesztés.

44

Betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; egészségügyi ellátás;

egészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; egészségügyi felszerelések biztosítása; egészségügyi
központok szolgáltatásai [orvosi]; egyéni orvosi tanácsadási szolgáltatások páciensek számára; egyéni orvosi
vizsgálatok; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés];
orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi ellátás; orvosi értékelési szolgáltatások; orvosi
információk nyújtása; orvosi jelentések kibocsátása; orvosi jelentések készítésével kapcsolatos szolgáltatások;
orvosi jelentések összeállítása; orvosi kezelés megszervezése; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi konzultáció;
orvosi műszerekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi tájékoztatás; orvosi tanácsadás; orvosi
tanácsadási szolgáltatások; orvosi vizsgálatok; orvosi vizsgálatok lebonyolítása; orvosi vizsgálatok, analízisek;
orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció; sebészeti kezelési
szolgáltatások.
( 111 ) 222.546
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00665
( 220 ) 2017.02.27.
( 732 ) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "ARTERIUM LTD", Kyiv (UA)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MUKALTYN
( 511 ) 5

Fájdalomcsillapítók; érzéstelenítők; antibiotikumok; elsősegély dobozok, feltöltve; bakteriális készítmények

orvosi és állatgyógyászati használatra; bakteriológiai készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;
balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati célokra; biológiai
készítmények állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; hüvelyöblítők egészségügyi célokra;
vakcinák [oltóanyagok]; terapeutikus fürdőkészítmények; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; fürdősók
gyógyászati célokra; állatgyógyászati készítmények; vitaminkészítmények; aranyér elleni készítmények;
egészségügyi fehérneműk; menstruáció során használt termékek; menstruációs betétek; hormonok gyógyászati
használatra; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; diagnosztikai készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; idegerősítő szerek;
nyugtatók; kiegészítő szerek [adjuvánsok] orvosi, gyógyászati célokra; kámfor orvosi, gyógyászati célokra;
kámforolaj gyógyászati célokra; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra; kapszulák gyógyszerekhez; ricinusolaj
gyógyászati célokra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; növényi gyökerek, orvosi használatra; kiegészítő
takarmányok állatgyógyászati célokra; vízhajtók; vérzéscsillapító készítmények; gyógyszerek állatorvosi célokra;
gyógyszerek humángyógyászati használatra; növényi gyökerek, orvosi használatra; gyógyteák; gyógynövények;
gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógyhatású olajok; bedörzsölő szerek; oldatok,
folyadékok állatgyógyászati használatra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; kenőcsök
gyógyszerészeti használatra; mentol; menta gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra;
gyógyhatású olajok; organoterápiás készítmények; inkontinencia pelenkák; pirulák gyógyszerészeti használatra;
hashajtók; hajtószerek; lázcsillapítók; húgyúti bántalmak elleni készítmények; szirupok gyógyszerészeti
használatra; altatószerek; orvosi alkohol; sterilizáló készítmények; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra;
emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti célokra; gyógyteák gyógyászati célokra; gyógyszerészeti
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készítmények; enzimek állatorvosi célokra; enzimek gyógyászati célokra; erjesztőszerek gyógyszerészeti célokra;

enzimkészítmények állatorvosi célokra; enzimkészítmények gyógyászati célokra; diétásételek gyógyászati
célokra; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; inkontinencia pelenkák;
gyógyszervegyészeti készítmények; vegyi készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi,
gyógyászati célokra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra.
( 111 ) 222.547
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00139
( 220 ) 2017.01.17.
( 732 ) Böcskeyné Bózsa Csilla, Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatás, szakmai képzés; képzések, oktatási rendezvények, egészsegugyi es fitnesz tréning, egészségvédő és

betegségmegelőző (prevenciós) klubok szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, konferenciák és szemináriumok
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, on-line elérhető nem letölthetők elektronikus publikációk, online nem
letölthető videók biztosítása, üdülőtáborok szolgáltatásai, coaching (tréning), elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line kiadása, gyakorlati képzés (szemléltetés), oktatási klubszolgáltatások, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatási tárgyú információk, oktatási
vizsgáztatás.
44

Alternatív orvosi szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi diagnosztika, egészségügyi

tanácsadás, betegségmegelőző (prevenciós) tanácsadás, masszázs, betegségmegelőző (prevenciós) és terápiás
szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, fizi(k)oterápia, távgyógyászati szolgáltatások.
45

Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes szolgáltatások, állapotfelmérés, személyre szabott

egészségügyi-, életmód- és betegség megelőző (prevenciós) tanácsadás, diagnosztika, életmód klubszolgáltatások,
online közösségi hálózatok szolgáltatásai, szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia].
( 111 ) 222.548
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00259
( 220 ) 2017.01.26.
( 732 ) Kassai Viktor, Budapest (HU)
Marcsinák Zoltán, Budapest (HU)
Bakonyi Gergely Bence, Budapest (HU)
( 740 ) Bass és Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
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fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.549
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00666
( 220 ) 2017.02.27.
( 732 ) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "ARTERIUM LTD", Kyiv (UA)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ALTEYKA
( 511 ) 5

Növényi alapú gyógyszerészeti készítmények és diétás ételkiegészítő anyagok gyógyászati használatra

nevezetesen köhögés és megfázás elleni gyógyszerek, köptetők.
( 111 ) 222.550
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00262
( 220 ) 2017.01.25.
( 732 ) Holló Csaba, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 6
12

Hordozható fémalkatrészek; fém tömegcikkek; fém csövek és csővezetékek; kerékpárzárak.
Kerékpár alkatrészek, kerékpár lopásgátló és biztonsági eszközök.

( 111 ) 222.551
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00266
( 220 ) 2017.01.27.
( 732 ) Richter Tibor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zsigmond, Budapest
( 541 ) Exit Cirkusz
( 511 ) 41

Cirkuszok.

( 111 ) 222.552
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00268
( 220 ) 2017.01.26.
( 732 ) Dobos Ádám, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
35

Fogyasztásra kész desszertek [sütemények].
Éttermek létrehozásával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; éttermek működtetésével kapcsolatos

üzleti tanácsadási szolgáltatások; értékesítési technikákkal és értékesítési programokkal kapcsolatos konzultáció.
43

Elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási

létesítmények számára; étel és ital catering intézményeknek; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra;
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receptekkel kapcsolatos tanácsadás; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; üzleti célú

étkeztetési szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési
szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek és italok készítése és biztosítása
azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása
vendégek számára; ételkészítés; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása]; kávéház;
kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás; vendéglátási
szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
( 111 ) 222.553
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00393
( 220 ) 2017.02.07.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics És Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.554
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00395
( 220 ) 2017.02.07.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pénzt vagy éveket!
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.555
( 151 ) 2017.10.05.
( 210 ) M 17 00488
( 220 ) 2017.02.14.
( 732 ) Szigeti Leon, Szombathely (HU)

M2271

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 19. szám, 2017.10.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 9

Szemüvegtartó.

( 111 ) 222.556
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00489
( 220 ) 2017.02.14.
( 732 ) Alexander Willer, Lenzig (AT)
( 740 ) Dr. Horváth T. Béla, Budapest
( 541 ) ALPROXX DIE GAUMENGAUDI
( 511 ) 29

Főtt gyümölcsök körte-alma püré, alkoholban tartósított gyümölcs gyümölcspép termékek, gyümölcspép

körte-alma alkoholos keverék, zselék.
32

Gyümölcslevek - körte-alma keverék, készítmények italokhoz, körte- alma must, szirupok, szörpök

italokhoz, körte-alma frissítő must enyhén alkoholos gyümölcsital.
33

Alkoholos italok, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos esszenciák, alkoholos kivonatok, körte-alma

must italok, alkoholos frissítő mustok, gyümölcstartalmú alkoholos italok,digesztiv italok enyhén szeszes italok.
( 111 ) 222.557
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00494
( 220 ) 2017.02.13.
( 732 ) Lovasi Tibor, Szombathely (HU)
( 541 ) PELSO
( 511 ) 32

Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek egyéb alkoholmentes italok.

33

Alkoholtartalmú italok, borok.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.558
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00603
( 220 ) 2017.02.22.
( 732 ) WSW Proding Mérnöki, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Veszprém (HU)
( 740 ) Dr. Paulik György, Vác
( 546 )

( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 222.559
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00767
( 220 ) 2017.03.07.
( 732 ) Koligyer Bence 100%, Kiskunhalas (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 222.560
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00770
( 220 ) 2017.03.07.
( 732 ) KAV Hungária Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Fém építőanyagok; ajtók és ablakok fémből; fém árnyékolók; előtetők fémből; fém szúnyoghálók;

ablakredőnyök, zsaluk fémből és mindezek részei és tartozékai.
17

Tömítő és szigetelőanyagok; ablakütközők gumiból; ajtókitámasztók gumiból.

19

Műanyag építőanyagok; üveg építőanyagok; nem fém építőanyagok; ablakok; ajtók; árnyékolók;

szúnyoghálók; ablakredőnyök, zsaluk, és mindezek részei és tartozékai.
20

Fából, szintetikus anyagokból és nem fémből készült ajtó és ablak tartozékok; beltéri rolók, redőnyök.

35

Építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos

kereskedelmi tanácsadás ablak és ajtó gyártó- és kereskedelmi üzem részére.
37

Építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

ablakok és ajtók beszerelése.
41

Nevelés; szakmai képzés; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások, vizuális

szórakoztatás szervezése.
42

Mérnöki munkák; mérnöki tervezés és konzultáció; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia

területén; technológiával kapcsolatos szakértői vélemények szolgáltatása; építészeti tervezési szolgáltatások;
építéssel kapcsolatos mérnöki kutatási szolgáltatások; ipari formatervezés; belsőépítészeti tervező szolgáltatások,
információnyújtás és tanácsadás; tudományos és technológiai szolgáltatások; termékkutatással kapcsolatos
tanácsadás és tervezés ajtó- és ablakrendszerek kifejlesztése és gyártása során; építéssel kapcsolatos mérnöki
kutatási szolgáltatások; ipari kutatási szolgáltatások; ipari fejlesztési szolgáltatások; tanácsadás és tervezés ajtóés ablakrendszerek kifejlesztése során.
45

Licensz szolgáltatások; technológia licenszelése; szellemi tulajdon használatának engedélyezése.

( 111 ) 222.561
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00790
( 220 ) 2017.03.07.
( 732 ) BPT Sharikatun Kabidaten Ltd., Budapest (HU)
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( 740 ) Veres István, Budapest

( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.
( 111 ) 222.562
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00794
( 220 ) 2017.03.08.
( 732 ) Baksa Ida Mária, Budapest (HU)
( 541 ) Az emberarcú gyár
( 511 ) 35

A személyzet menedzselése és foglalkoztatási szaktanácsadás; álláshirdetés; állásközvetítői konzultáció;

humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció; humánerőforrás-menedzsment; ideiglenes munkaerő toborzása.
( 111 ) 222.563
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00911
( 220 ) 2017.03.21.
( 732 ) Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Ernő Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tejes szívből, szeretettel!
( 511 ) 29

Tej; tejes italok; tejtermékek; joghurt; kefir; vaj; vajkrém; ízesített tejek; ízesített tejtermékek; tejes

desszertek; tejből vagy tejtermékből készült italok; tej alapú italok; fagyasztott tejtermékek; sajtok;
sajtkészítmények; desszert jellegű sajtkészítmények; tejföl; túró; túró készítmények és ezek ízesített változatai;
túródesszertek.
30

Kávé; kakaó; csokoládébevonat; csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; kakaó

alapanyagú italok; ostyák; sütemények; tészták, mindezek sima és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített
termékek; fagylaltok; jégkrémek; fagyasztott krémek; vaníliáskrémek; pudingok; tej alapú pépek; édesített
desszert jellegű készítmények.
35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

marketing; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.
( 111 ) 222.564
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00919
( 220 ) 2017.03.21.
( 732 ) Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági és Innovációs Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); coaching (tréning);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; oktatás biztosítása; oktatási
információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés.
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( 111 ) 222.565
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 01035
( 220 ) 2017.03.29.
( 732 ) Bogdány Petrol Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyírbogdány (HU)
( 740 ) Szakszonné dr. Páka Erika, Nyíregyháza
( 541 ) Plastowax
( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru); ipari paraffinok; paraffinviasz.
( 111 ) 222.566
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 01039
( 220 ) 2017.03.29.
( 732 ) Zöldné Salánczki Annamária, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 222.567
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00334
( 220 ) 2017.02.02.
( 732 ) Beauty Expert Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bada János, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.568
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00204
( 220 ) 2017.01.20.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Csitári Nikolett, Szeged
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( 541 ) LOLIMUCIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 222.569
( 151 ) 2017.09.20.
( 210 ) M 17 00203
( 220 ) 2017.01.19.
( 732 ) Fábián Ferenc, Csongrád (HU)
( 541 ) ZAFIRZULIN
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászat használathoz adaptált

diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; étrendkiegészítők, élelmiszerek,
antioxidáns kapszulák, aranyér elleni készítmények, teák, ásványi élelmiszerkiegészítők, balzsamok, bőrápoló
készítmények, diétás termékek, dezodorok, dohánymentes cigaretták, EÜ betétek, menstruációs betétek,
emésztést elősegítő szerek, enzim készítmények, erősítő szerek, élelmirostok, étrendkiegészítő enzimek,
étvágycsökkentő készítmények, fejfájás elleni készítmények, gyógynövénytermékek, gyógyitalok, gyógyteák,
hashajtók, herbateák, idegerősítő szerek, kapszulák, kenőcsök, méhpempő készítmények, hidegen sajtolt olajok,
parazitaölő készítmények, propolisz tartalmú készítmények, sók, tinktúrák.
29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; étkezési

olajok és zsírok; algakivonatok, áloé vera, dió, dzsemek, gomba, gyümölcshéj, gyümölcsök, hagyma, zselatin,
kókuszolaj, kakaó, kagyló, lekvár, leveskészítmény, feldolgozott magvak, pástétom, szezámolaj, tőzegáfonya,
virágpor készítmények.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek, méz; só; mustár; fűszerek; aromás készítmények, glükóz, konyhasó.

( 111 ) 222.571
( 151 ) 2017.09.21.
( 210 ) M 17 00597
( 220 ) 2017.02.22.
( 732 ) IKO Artist Management Kft., Budapest (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; üzleti menedzselés előadóművészek részére; reklámanyagok

terjesztése; reklám szövegek publikálása; televíziós-, rádiós reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás;
üzletszervezési tanácsadó szolgáltatások; import-export ügynökségek.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlan és szállás ügynökségek.

41

Sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatás; szórakoztatási információk; kulturális tevékenység;

ügynöki szolgáltatás előadóművészek részére; előadóművészek szolgáltatásai; fogadások tervezése és szervezése;
klubszolgáltatások; zene összeállítása; zenei felvételek készítése; videofelvételek készítése; filmgyártás;
videofilmek gyártása; televíziós szórakoztatás; televízió műsorok felvétele; rádiós szórakoztatás; rádió műsorok
felvétele; riporteri szolgáltatás; rendezvények-, bemutatók-, események-, konferenciák-, kiállítások szervezése;
impresszárió szolgáltatásai; show-műsorok; színházi produkciók; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szórakozási
tárgyú információk; könyv- és egyéb szövegek kiadása; oktatás;szakmai képzés; on-line elérhető elektronikus
publikációk; versenyek szervezése.
45

Jogi szolgáltatások; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél részére;
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engedélyek jogi ügyintézése; jogi dokumentumok elkészítése; közbenjárás; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

konzultációk; szerzői jogok kezelése; Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.
( 111 ) 222.583
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00320
( 220 ) 2017.02.01.
( 732 ) dr. Kelemen Örkény, Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatás; tréning; készségfejlesztés; ismerkedési gyakorlatok és technikák; udvarlási gyakorlatok és

techninkák; coaching; élő előadások bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás); mentorálás; show-műsorok; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és
vezetése; szórakoztatás.
44

Terápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások; párkapcsolati terápia.

45

Társkereső klubok; társas kíséret; közvetítés (személyek közötti vitákban); párkapcsolati konfliktusok

kezelése; lelki segítségnyújtás; önbizalomnövelés; házasságközvetítő irodák; párkapcsolat megtartásának és
elmélyítésének elősegítése.
( 111 ) 222.584
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00321
( 220 ) 2017.02.01.
( 732 ) dr. Kelemen Örkény, Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatás; tréning; készségfejlesztés; ismerkedési gyakorlatok és technikák; udvarlási gyakorlatok és

techninkák; coaching; élő előadások bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás); mentorálás; show-műsorok; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és
vezetése; szórakoztatás.
44

Terápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások; párkapcsolati terápia.

45

Társkereső klubok; társas kíséret; közvetítés (személyek közötti vitákban); párkapcsolati konfliktusok

kezelése; lelki segítségnyújtás; önbizalomnövelés; házasságközvetítő irodák; párkapcsolat megtartásának és
elmélyítésének elősegítése.
( 111 ) 222.585
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00191
( 220 ) 2017.01.20.
( 732 ) Somogyvári István, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Olajos Szilvia, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
( 111 ) 222.586
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00190
( 220 ) 2017.01.20.
( 732 ) Somogyvári István, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Olajos Szilvia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
( 111 ) 222.587
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00187
( 220 ) 2017.01.20.
( 732 ) ALEXANDER PÁLINKAHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Szentes (HU)
( 740 ) Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33
35

Pálinkák.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.588
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00316
( 220 ) 2017.02.01.
( 732 ) Viasat Hungária Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) John Rossiter, Budapest
( 541 ) Stíluspárbaj
( 511 ) 35

Árubemutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba

hozása; reklámanyagok, kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szponzorok
felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail; fórumok

biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevízós műsorszórás; műholdas átvitel; számítógépes
terminálok közötti összeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz, televíziós műsorszórás,
telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line kiadása, előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása-filmek; filmszínházi
előadások; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; helyfoglalás show műsorra;
játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások
(szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése;
oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes
hálózatból; rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió-és televízió programok készítése; riporteri
szolgáltatások; show műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportjátékok
lebonyolítása; szerencsejátékok; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek
kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);
videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; zene összeállítása.
( 111 ) 222.589
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00329
( 220 ) 2017.02.01.
( 732 ) Kriván Nikolett, Mályi (HU)
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( 546 )

( 511 ) 29
30

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.
Teák (nem gyógyászati használatra); esszenciák élelmiszerekhez; ízesítőszerek ételekhez; fagylaltok,

jégkrémek, szirupok és melasz; menta cukrászati használatra; zselék; élelmiszer ízesítők; jeges tea; kerti
gyógynövény, tartósított ízesítő szerek; ízesített jégkockák.
32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

( 111 ) 222.590
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00772
( 220 ) 2017.03.07.
( 732 ) Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Sör, világos- vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök.

( 111 ) 222.591
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00454
( 220 ) 2017.02.10.
( 732 ) The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance, California (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Bőrpuhító szerek; bőr hidratálók és arctonikok; folyékony test-szappan; szappan; fényvédő krémek; bőr- és

testápoló zselék kozmetikai célokra; nem gyógyhatású bőrápoló készítmények; nem gyógyhatású arcápoló
készítmények; bőr- és testápolók; bőr- és testápoló krémek; bőr- és testápoló zselék; napvédő krémek; kozmetikai
tisztító krém; kozmetikai tisztító hab; kozmetikai maszkok; folyékony és szilárd szappanok; borotvaszappanok;
borotválkozás utáni balzsam; borotvahab; borotválkozó zselé.
( 111 ) 222.592
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00193
( 220 ) 2017.01.20.
( 732 ) Somogyvári István, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Olajos Szilvia, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
( 111 ) 222.593
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00325
( 220 ) 2017.02.01.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) OTP Focus
( 511 ) 35
36

Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.
Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 222.594
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00189
( 220 ) 2017.01.20.
( 732 ) Somogyvári István, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Olajos Szilvia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
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( 111 ) 222.595
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00192
( 220 ) 2017.01.20.
( 732 ) Somogyvári István, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Olajos Szilvia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
( 111 ) 222.597
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 16 03986
( 220 ) 2016.12.19.
( 732 ) Adunk Rád Kft. 1/1, Szentendre (HU)
( 740 ) Dr. Gál Barbara Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Lábbelik.

( 111 ) 222.598
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 16 03985
( 220 ) 2016.12.19.
( 732 ) Dézsi Gabriella Magdolna 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák;
M2282

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 19. szám, 2017.10.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 111 ) 222.601
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00942
( 220 ) 2017.03.22.
( 732 ) BOGDÁNY PETROL Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Nyíregybogdány (HU)
( 740 ) Szakszonné dr. Páka Erika, Nyíregyháza
( 541 ) Plastoflex
( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; vazelin [petrolátum] ipari használatra;
paraffin; paraffinviasz; ipari paraffinok.
( 111 ) 222.602
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 16 03722
( 220 ) 2016.11.28.
( 732 ) Papp Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Burúzs Attila Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítése, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k, mobiltelefonok.
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

( 111 ) 222.603
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00556
( 220 ) 2017.02.17.
( 732 ) Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rátky Miklós ügyvéd, Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
10

Laboratóriumi bútorok [speciálisan kialakított]; speciális laboratóriumi bútorok.
Speciálisan gyógyászati használatra készült bútorok; speciális bútorok gyógyászati használatra; kifejezetten

sebészeti használatra készített bútorok; kifejezetten fogászati használatra készített bútorok; gyógyászati kezelési
használatra kialakított bútorok; gyógyászati kezelési célokra kialakított bútorok; endoszkópos vizsgálati célokra
készített bútorok.
20

Acélból készült bútorok; ággyá alakítható bútorok; alakítható bútorok; állványok [bútorok] audio

berendezésekhez; állványok [bútorok] szobai akváriumokhoz; állványok, mint nem fém anyagokból készült
bútorok; alumínium kerti bútorok; asztalok [bútor]; átalakítható bútorok; áthelyezhető nem fém tároló állványok
[bútorok]; bakok, kecskelábak [bútorzat]; bárszekrények [bútorok]; beépített bútorok; beépített bútorokhoz
használatos műanyag díszítő szegélycsíkok; beépített bútorokhoz használatos díszítő szegélycsíkok fából; beltéri
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bútorok; átlátszó üvegajtók bútorokhoz; állítható magasságú konyhai bútorok.

37

Bútorfelújítás, -javítás és -karbantartás; bútorfelújítással kapcsolatos információszolgáltatás; bútorjavítás és

felújítás; bútorok karbantartása és javítása; bútorok szerelése; méretre készített bútorok elhelyezése, beszerelése;
üzletek bútorzatának beszerelése.
( 111 ) 222.604
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00442
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
( 546 )

( 511 ) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

( 111 ) 222.605
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00439
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
( 546 )

( 511 ) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

( 111 ) 222.606
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00309
( 220 ) 2017.01.31.
( 732 ) GAL VITAL Synergytech Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Szabóné Fekete Éva Zsófia, Budapest
( 541 ) It's Our Life
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 111 ) 222.607
( 151 ) 2017.10.03.
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( 210 ) M 17 00435
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.608
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00167
( 220 ) 2017.01.19.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Séfek séfe
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.609
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 16 03712
( 220 ) 2016.11.24.
( 732 ) Gusto Franchise Kft. 100%, Óbudavár (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Balázs, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes sörízű italok; kvasz [alkoholmentes ital]; sör alapú italok; alkoholmentes mézalapú italok;

alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; barnarizs-alapú italok, amelyek nem tejpótlók;
fagyasztott szénsavas italok; guarana italok; füstölt szilvából készült italok; fagyasztott gyümölcsalapú italok;
ízesített szénsavas italok; italnak szánt kókuszdiótej; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; méz alapú
alkoholmentes italok; malátát nem tartalmazó alkoholmentes italok [nem gyógyászati használatra]; izotóniás
italok [nem gyógyászati célokra]; izotóniás italok [nem gyógyászati használatra]; izotóniás italok; rizsalapú
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italok, melyek nem tejpótlók; sörbetek [italok]; részben fagyasztott jégkása italok; tejsavó alapú italok; szójaalapú

italok, nem tejpótlók; tápanyaggal dúsított italok; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; sörbetek italok formájában;
zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; vitamintartalmú
italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; tejsavó italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok italok
készítéséhez; esszenciák italok előállításához; gyümölcsalapú italok készítéséhez használt porok; italok
készítésére szolgáló porok; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; kivonatok italok
előállításához; komlókivonatok italok készítéséhez; malátaszirup italokhoz; pasztillák szénsavas italokhoz; porok
szénsavas italokhoz; sörbet italok elkészítésére használt keverékek; szirupok alkoholmentes italok készítéséhez;
szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szörpök italokhoz; szörpök
[alkoholmentes italok]; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; alacsony
alkoholtartalmú sörök; ale [angol sör]; alkoholmentes sör; árpabor [sör]; ásványi anyagokkal dúsított sörök;
búzasör; citromos sör [shandy]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kávé
ízű ale sör; kávé ízű sör; kézműves sörök; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; malátacefre; malátasör; pale ale
világos sör; porter [sör]; söralapú koktélok; sörcefre; sörök; sörutánzat; stout [erős barna sör].
35

Alkoholmentes italok postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes

italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; alkoholos italok (a sörök kivételével) postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; alkoholtartalmú italok gyártására szolgáló készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; alkoholtartalmú italok gyártására szolgáló készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével);
alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); bolti kiskereskedelmi
szolgáltatások szőnyegekkel kapcsolatban; cukorkákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; dohánnyal használt cikkekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; dohánnyal használt cikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; dohánnyal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; dohánnyal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; egyszer használatos papírtermékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; egyszer használatos papírtermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerkészítő berendezésekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
étrendkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gyümölcsökkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; kakaókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; jégkrémekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; jégkrémekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; sörök postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sörökkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sörökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sütőipari
termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sütőipari termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; teákkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; tejtermékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; tejtermékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; tenger gyümölcseivel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; tenger
gyümölcseivel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
41

Elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus magazinok kiadása;

fogyasztói magazinok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és
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napilapok megjelentetése; magazinok és újságok kölcsönzése; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások;
magazinok multimédiás megjelentetése; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre
bocsátása; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat tartalmazó online magazin biztosítása; újság
kiadása ügyfelek számára az interneten; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák
megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus
kiadványok megjelentetése (nem letölthető); elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus
kiadványok (nem letölthetők); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, publikálása (nem letölthető); elektronikus
könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése;
elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk; elektronikus publikációk biztosítása;
elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak kiadása; évkönyvek kiadása; folyóiratok és könyvek
megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online
közzététele; folyóiratok kölcsönzése; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén;
folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; füzetek kiadása; globális számítógépes
hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; hírlevelek kiadása; hírközlő szolgáltatások; hírszolgáltatás a
műsorszolgáltatási ipar részére; hírlevélkiadási szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; információs
technológiával kapcsolatos könyvek kiadása; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; irodalmi
ügynökségek szolgáltatásai; irodalmi műveket és okmányokat tartalmazó kézikönyvtárak; írás megbízásból,
megrendelésre [színdarabok, musicalek, kiadványok]; írott szövegek kiadásával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; ismertetők kiadása; írott szövegek szerkesztése; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok
szerkesztése, nem reklámcélokra; katalógusok kiadása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel
kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kéziratok korrektúrázása; kiadás/megjelentetés
(könyv -); könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek multimédiás megjelentetése;
könyvkiadás; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; multimédia
publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása; nem letölthető
elektronikus kiadványok biztosítása számítógépes világhálózaton vagy az interneten keresztül; nem letölthető
elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás terén; naptárak kiadása; nem letölthető képregények és
képregényalbumok online rendelkezésre bocsátása; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre
bocsátása a zene terén; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása;
nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a
reklámszövegek kivételével] elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában
az interneten; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok multimédiás
kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek] kiadása; nyomtatványok és
nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; oktatási
kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;
online kiadói szolgáltatások; online képregények biztosítása, nem letölthetők; online kiadványok megjelentetése;
online kritikák közzététele szórakoztatási célból; online, nem letölthető képregényalbumok nyújtása; online, nem
letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; számítógépes kiadói
szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos nyomtatványok kiadása; szövegírás; útikalauzok
kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; utazással kapcsolatos címjegyzékek kiadása.
( 111 ) 222.610
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00267
( 220 ) 2017.01.26.
( 732 ) EXPORT LIGHT Kft., Göd (HU)
( 740 ) Házkötő Péter István, Göd
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( 546 )

( 511 ) 8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
11

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 222.611
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00392
( 220 ) 2017.02.07.
( 732 ) Friesz Tamás, Budaörs (HU)
( 740 ) László és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FOR SALE PUB
( 511 ) 43

Vendéglátás; éttermi szolgáltatások.

( 111 ) 222.612
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00177
( 220 ) 2017.01.18.
( 732 ) Víg Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fehér & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Ablakgörgők; ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakkeret-rögzítők; ablakkilincsek fémből; ablakredőnyök,

zsaluk fémből; ablakszárny-rögzítők fémből; ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ablakzárók,
acélredőnyök; ajtókeretek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, ajtóreteszek fémből;
ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből; alumínium; biztonsági fémláncok; borítólemezek
fémből (építés); fém ablakkeretek; fém ablaknyitó eszközök (nem elektromoe); fémablakok; fémajtók; fém
ajtókeretek; fém kapucsengők, nem elektromos; fémkapuk; fémkerámiák; fémkeretek építményekhez; fémpadlók;
fémpántok kötözési célokra; fémpárkányok, lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből; merevítőlemezek;
nyomócsövek fémből; orsók fémből flexibilis csövekhez, nem mechanikusak; padlóburkolatok fémből;
padlóburkolólapok fémből; párkánydíszek fémből; sarokvasak, szögvasak; sínek fémből; sínhevederek,
csatlakozólemezek; szegecsek, fémből; szellőztető ablakok, csapóablakok fémből; tetőfedések fémből; tolózárak;
tűzálló építőanyagok fémből; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; védőtetők fémből (épületekhez);
zárak fémből, nem elektromos; zárólemezek, csőburkolatok építményekhez; záróreteszek, zárócsapszegek;
M2288

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 19. szám, 2017.10.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
zsalugáterek fémből; zsaluzatok fémből, betonhoz, kültéri zsaluk, rollók fémből.

17

Tömítőanyagok nyílászárókhoz, ajtókhoz.

19

Nyílászárók, ajtók, ablakok.

35

Nyílászárók ajtók, ablakok forgalmazása, árnyékolástechnikai eszközök forgalmazása.

( 111 ) 222.613
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00179
( 220 ) 2017.01.18.
( 732 ) Víg Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fehér & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Ablakgörgők; ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakkeret-rögzítők; ablakkilincsek fémből; ablakredőnyök,

zsaluk fémből; ablakszárny-rögzítők fémből; ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ablakzárók,
acélredőnyök; ajtókeretek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, ajtóreteszek fémből;
ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből; alumínium; biztonsági fémláncok; borítólemezek
fémből (építés); fém ablakkeretek; fém ablaknyitó eszközök (nem elektromoe); fémablakok; fémajtók; fém
ajtókeretek; fém kapucsengők, nem elektromos; fémkapuk; fémkerámiák; fémkeretek építményekhez; fémpadlók;
fémpántok kötözési célokra; fémpárkányok, lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből; merevítőlemezek;
nyomócsövek fémből; orsók fémből flexibilis csövekhez, nem mechanikusak; padlóburkolatok fémből;
padlóburkolólapok fémből; párkánydíszek fémből; sarokvasak, szögvasak; sínek fémből; sínhevederek,
csatlakozólemezek; szegecsek, fémből; szellőztető ablakok, csapóablakok fémből; tetőfedések fémből; tolózárak;
tűzálló építőanyagok fémből; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; védőtetők fémből (épületekhez);
zárak fémből, nem elektromos; zárólemezek, csőburkolatok építményekhez; záróreteszek, zárócsapszegek;
zsalugáterek fémből; zsaluzatok fémből, betonhoz, kültéri zsaluk, rollók fémből.
17

Tömítőanyagok nyílászárókhoz, ajtókhoz.

19

Nyílászárók, ajtók.

35

Nyílászárók ajtók, ablakok forgalmazása, árnyékolástechnikai eszközök forgalmazása.

( 111 ) 222.614
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00299
( 220 ) 2017.01.30.
( 732 ) CSOSCH BT., Szabadbattyán (HU)
( 546 )
( 511 ) 16
41

Könyvek; folyóiratok; kiadványok; rejtvényújságok.
Kiadói szolgáltatások; online kiadói szolgáltatások; online rejtvényújságok.

( 111 ) 222.615
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00440
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
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( 546 )

( 511 ) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

( 111 ) 222.616
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00441
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
( 546 )

( 511 ) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

( 111 ) 222.617
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00443
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
( 546 )

( 511 ) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

( 111 ) 222.618
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00444
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
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( 546 )

( 511 ) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

( 111 ) 222.619
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00557
( 220 ) 2017.02.17.
( 732 ) Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
10

Laboratóriumi bútorok [speciálisan kialakított]; speciális laboratóriumi bútorok.
Speciális bútorok gyógyászati használatra; speciálisan gyógyászati használatra készült bútorok; kifejezetten

sebészeti használatra készített bútorok; kifejezetten fogászati használatra készített bútorok; gyógyászati kezelési
célokra kialakított bútorok; gyógyászati kezelési használatra kialakított bútorok; endoszkópos vizsgálati célokra
készített bútorok.
20

Acélból készült bútorok; ággyá alakítható bútorok; alakítható bútorok; állítható magasságú konyhai bútorok;

állványok [bútorok] audio berendezésekhez; állványok [bútorok] szobai akváriumokhoz; alumínium kerti
bútorok; asztalok [bútor]; átalakítható bútorok; áthelyezhető nem fém tároló állványok [bútorok]; átlátszó
üvegajtók bútorokhoz; bakok, kecskelábak [bútorzat]; bárszekrények [bútorok]; beépített bútorok; beépített
bútorokhoz használatos műanyag díszítő szegélycsíkok; beépített bútorokhoz használatos díszítő szegélycsíkok
fából; beltéri bútorok; állványok, mint nem fém anyagokból készült bútorok.
37

Bútorjavítás és felújítás; bútorfelújítás, -javítás és -karbantartás; bútorfelújítással kapcsolatos

információszolgáltatás; bútorok karbantartása és javítása; bútorok szerelése; méretre készített bútorok
elhelyezése, beszerelése; üzletek bútorzatának beszerelése.
( 111 ) 222.620
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00573
( 220 ) 2017.02.20.
( 732 ) HM Event Kft., Szolnok (HU)
( 541 ) Tiszavirág Fesztivál
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.621
( 151 ) 2017.10.03.
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( 210 ) M 17 00696
( 220 ) 2017.02.28.
( 732 ) VITEXIM Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Boglutz István, Budapest
( 541 ) VITEXIM
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 111 ) 222.622
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00940
( 220 ) 2017.03.22.
( 732 ) Kovács József, Paks (HU)
( 541 ) HUMUSZOL
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltószerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek;tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 222.623
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 01180
( 220 ) 2017.04.12.
( 732 ) D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
( 541 ) BBB FESZTIVÁL
( 511 ) 32

Sörök, kézműves sörök, craft beer, söralapú italok.

41

Fesztiválok, gasztronómiai rendezvények, gasztronómiai bemutatók.

43

Vendéglátóipar, vendéglátás, éttermi szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék,

étkezdék, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.
( 111 ) 222.624
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 16 04077
( 220 ) 2016.12.29.
( 732 ) Magyar Íj Alapítvány 100%, Litér (HU)
( 546 )

( 511 ) 28
35

Magyar íj a IX-XI. századi magyarság által használt íj rekonstrukciója.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
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( 111 ) 222.625
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 16 04078
( 220 ) 2016.12.29.
( 732 ) Magyar Íj Alapítvány 100%, Litér (HU)
( 546 )

( 511 ) 28
35

Magyar formájú íj a IX-XI. századi magyarság által használt íj mintájára készített modern anyagú íj.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 111 ) 222.626
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 01177
( 220 ) 2017.04.11.
( 732 ) Mastermix Bt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Zenés rádióműsor szerkesztése, vezetése; orvosi ismeretterjesztő rádióműsor szerkesztése, vezetése; orvosi

ismeretterjesztő televíziós műsor szerkesztése, vezetése; nyomtatott és online zenei témájú cikkek írása;
nyomtatott és online orvosi ismeretterjesztő cikkek írása; színpadi előadások és műsorvezetés orvosi
ismeretterjesztő és zenés szórakoztató témában.
44

Orvosi ismeretterjesztő rádióműsor szerkesztése, vezetése; orvosi ismeretterjesztő televíziós műsor

szerkesztése, vezetése; nyomtatott és online orvosi ismeretterjesztő cikkek írása; színpadi előadások és
műsorvezetés orvosi ismeretterjesztés témában.
( 111 ) 222.627
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 01173
( 220 ) 2017.04.11.
( 732 ) MindSoft Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

Dokumentumok elektronikus tárolása; űrlapok kitöltéséhez használt online, nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek
ideiglenes használatának biztosítása; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása
információ és adatok kezelése céljából; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló
online, nem letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; online számítógépes
szolgáltatások.
( 111 ) 222.628
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00926
( 220 ) 2017.03.21.
( 732 ) LVC Diamond Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Vegas.hu
( 511 ) 38
41

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
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jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.629
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00925
( 220 ) 2017.03.21.
( 732 ) LVC Diamond Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 38
41

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.630
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00920
( 220 ) 2017.03.21.
( 732 ) Varga István, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) Business Flow
( 511 ) 35
41

Karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások.
Oktatás, szakmai képzés, manager továbbképzés.

( 111 ) 222.631
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00424
( 220 ) 2017.02.08.
( 732 ) Paramount Pictures Corporation, Los Angeles, California (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Paramount Network
( 511 ) 38

Televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás és műholdas televíziós közvetítés; videó

on-demand közvetítések; hang, adatok, képek, audio- és videojelek, üzenetek és információk digitális továbbítása;
több-felhasználós hozzáférés biztosítása számítógépes világhálózathoz.
41

Szórakoztató szolgáltatások vidámparki járművek és látványosságok formájában, szórakoztató-, sport- és

kulturális szolgáltatások, rádió- és televízió műsorok készítése; filmek és élő szórakoztató műsorok készítése;
animációs filmek, televíziós programok készítése; mozi- és TV stúdiók szolgáltásai; szórakoztatási szolgáltatások
mozifilmek formájában, televíziós szórakoztatás, élő szórakoztató műsorok és bemutatók, könyvek, magazinok és
időszaki kiadványok kiadása; tájékoztatás szórakoztatási szolgáltatásokról a felhasználók számára a világhálón,
az interneten vagy egyéb on-line adatbázison keresztül; tánc show-k, zenei show műsorok és videós díjkiosztó
show-k; vígjátékok, játék show-k és sportesemények egyenes adásban vagy felvételről történő közvetítése; élő
zenei koncertek; televíziós hírműsorok; tehetségkutató vetélkedők valamint zenei és televíziós díjátadó
események szervezése; divattal és stílussal kapcsolatos szórakoztató bemutatók szervezése és lebonyolítása;
szórakoztatással kapcsolatos információ szolgáhatás a világhálón keresztül.
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( 111 ) 222.632
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00423
( 220 ) 2017.02.08.
( 732 ) Paramount Pictures Corporation, Los Angeles, California (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38

Televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás és műholdas televíziós közvetítés; videó

on-demand közvetítések; hang, adatok, képek, audio- és videojelek, üzenetek és információk digitális továbbítása;
több-felhasználós hozzáférés biztosítása számítógépes világhálózathoz.
41

Szórakoztató szolgáltatások vidámparki járművek és látványosságok formájában, szórakoztató-, sport- és

kulturális szolgáltatások, rádió- és televízió műsorok készítése; filmek és élő szórakoztató műsorok készítése;
animációs filmek, televíziós programok készítése; mozi- és TV stúdiók szolgáltatásai; szórakoztatási
szolgáltatások mozifilmek formájában, televíziós szórakoztatás, élő szórakoztató műsorok és bemutatók,
könyvek, magazinok és időszaki kiadványok kiadása; tájékoztatás szórakoztatási szolgáltatásokról a felhasználók
számára a világhálón, az interneten vagy egyéb on-line adatbázison keresztül; tánc show-k, zenei show műsorok
és videós díjkiosztó show-k; vígjátékok, játék show-k és sportesemények egyenes adásban vagy felvételről
történő közvetítése; élő zenei koncertek; televíziós hírműsorok; tehetségkutató vetélkedők valamint zenei és
televíziós díjátadó események szervezése; divattal és stílussal kapcsolatos szórakoztató bemutatók szervezése és
lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos információ szolgáltatás a világhálón keresztül.
( 111 ) 222.633
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00421
( 220 ) 2017.02.08.
( 732 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 222.634
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00420
( 220 ) 2017.02.08.
( 732 ) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 222.635
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( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 17 00312
( 220 ) 2017.01.31.
( 732 ) Lopez Manchon Alicia, Barcelona (ES)
( 300 ) 016265886 2017.01.18. ES
( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; oktatás; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 222.636
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 16 04073
( 220 ) 2016.12.29.
( 732 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra, vitamin készítmények.

( 111 ) 222.637
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 16 04072
( 220 ) 2016.12.29.
( 732 ) Nutritional Research and Development Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Honvári Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők sportemberek számára.

( 111 ) 222.638
( 151 ) 2017.10.03.
( 210 ) M 16 03051
( 220 ) 2016.09.26.
( 732 ) Novák Mária Magdolna, Budapest (HU)
Novák Szilárd, Budapest (HU)
( 541 ) KLASSZIKUSOK A JÉGEN
( 511 ) 41

Kulturális és művészeti tevékenység; szórakoztatás; sport rendezvények; színházi előadások; koncertek;

jégszínház.
( 111 ) 222.639
( 151 ) 2017.10.03.
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( 210 ) M 15 02822
( 220 ) 2015.10.15.
( 732 ) KISOKOS MÉDIA Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kapás Lilla, Budapest
( 541 ) Kisokos
( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek, papíráruk, aritmetikai, számtani táblázatok; nyomdaipari termékek;

könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok
művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton.
39

Utazásszervezés.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás], szövegek kiadása (nem reklámcélú), könyvkiadás.
A rovat 142 darab közlést tartalmaz.
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