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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BQ
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR

Andorra
Egyesült Arab Emirátusok
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Angola
Afrikai Országok Iparjogvédelmi
Szervezete (ARIPO)
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Bonaire, Sint Eustasius és Saba
Brazília
Bahama-szigetek
Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi
Hivatal (BOIP)
Belorusszia
Belize
Kanada
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kongó
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica

CU
CV
CW
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT

Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Curaçao
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország
Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Nyugat-Szahara
Európai Unió Szellemi Tulajdoni
Hivatala (EUSZTH)
Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
Eritrea
Spanyolország
Etiópia
Finnország
Fidzsi-szigetek
Falkland-szigetek (Mavin- szigetek)
Faröer-szigetek
Franciaország
Gabon
Nagy-Britannia
Az Öböl menti Arab Államok
Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
Grenada
Grúzia
Guernsey
Ghána
Gibraltár
Grönland
Gambia
Guinea
Egyenlítői-Guinea
Görögország
Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
Guatemala
Bissau-Guinea
Guyana
Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
Honduras
Horvátország
Haiti
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HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
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MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR

Mauritius
Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama
Peru
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Portugália
Palau
Paraguay
Katar
Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal
(CPVO)
Románia
Szerbia
Oroszországi Föderáció
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
Dél-Szudán
Săo Tomé és Principe
Salvador
Sint Maarten (holland rész)
Szíriai Arab Köztársaság
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország

TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO
WS
XN
XU
XV
YE
ZA
ZM
ZW

Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Szentszék
Saint Vincent és Grenadine
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
Szamoa
Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
Új Növényfajták Oltalmára létesült
Nemzetközi Unió (UPOV)
Visegrádi Szabadalmi Intézet
(VSZI)
Jemen
Dél-afrikai Köztársaság
Zambia
Zimbabwe

(60)

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi
rovatokban közzétételi szám (70)
vagy lajstromszám; használati
minta és formatervezési minta
rovatokban lajstromszám; a
megadott szabadalmak, a
megadott növényfajta- oltalmak, a megadott használati
(80)
minta oltalmak és a megadott
formatervezési mintaoltalmak
rovatokban a lajstromszámhoz
kapcsolt dátum a megadó határozat kelte
(13) a publikáció fajtája a WIPO
16. szabványa szerint
(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsőbbség vagy
kedvezmény, illetve a módo(90)
sítási elsőbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve
UPOV Egyezmény szerinti elsőbbség adatai
(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok
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(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve
használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti osztályozás (formatervezési minta rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom címe, a növényfajta fajneve, latin neve, a használati
minta címe, a formatervezési
minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve
a formatervezési minta fényképe vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban a főigénypont (a jellemző ábrával)
Összefüggő bejelentések, szabadalmak, kiegészítő oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak,
használati minták adatai
(62) megosztás esetén a korábbi
szabadalmi, növényfajta- oltalmi, illetve használati minta
bejelentés ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belső elsőbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő
A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
Az Európai Szabadalmi Egyezmény
szerinti adatok, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék első magyarországi
forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte, vala-
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(93)
(94)
(95)
(96)
(97)

(98)

mint az engedélyezett termék
neve
a termék első közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány címe (a termék megnevezése) és a termék típusa
az európai (EP) bejelentés
adatai
az európai (EP) bejelentés
közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben történt
meghirdetési adatai
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghoszszabbítása iránti kérelem
napja

A publikáció fajtája (a WIPO 16.
szabványa szerint)
A

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9
T1
T2
T3
T4

1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele, illetve közzététel nélkül megadott szabadalmak meghirdetése
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele és tájékoztatás az elvégzett újdonságkutatásról
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések, növényfajta-oltalmak
közzététele
Külön tájékoztatás az 1996. január
1-je utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentésekben
a közzétételt követően elvégzett
újdonságkutatásokról
Megadott szabadalmak, növényfajta-oltalmak
Korlátozott szabadalmak
Helyreigazítás a szabadalmi leírások bibliográfiai adataiban
Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
Európai szabadalmi bejelentések
igénypont fordításának közzététele
Tájékoztatás európai szabadalmak
szövege fordításának benyújtásáról
Európai szabadalmi bejelentések
igénypontjai fordítás-kijavításának
közzététele
Európai szabadalmak szövege fordítás-kijavításának közzététele

(555) hologrammegjelölés
Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(556) hangmegjelölés
Egyezmény szerinti felszólalási el(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos
járásban módosítással fenntartott
lapjában történő közzététel
európai szabadalmak szövege fornapja
dításának benyújtásáról
(591) szín- vagy színes megjelölés
T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási el- (600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
járásban módosítással fenntartott
adatai
európai szabadalmak szövege for(641) megosztás esetén a korábbi
dításának benyújtásáról
bejelentés ügyszáma
T7 Korlátozott európai szabadalom
(646) megosztás esetén a korábbi
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
védjegy lajstromszáma
szövege fordításának bibliográfiai
(660) a belső elsőbbség adatai
adataiban
(700) A jogosult, a képviselő és az engeT9 Helyreigazítás európai szabadalmak
délyes adatai
szövege fordításában
(731) bejelentő
T10 Európai szabadalom igénypontokon
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
kívüli szövegének magyar nyelvű
lajstrom szerinti jogosult vagy
fordítása
a lajstromozási eljárásban
U8 Helyreigazítás a használati mintarésztvevő bejelentő
oltalmi leírások bibliográfiai adata(740) képviselő
iban
(791) engedélyes
U9 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi leírásokban
A rovatok rendezési elvei
T5

Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési
(100) Lajstromozási és megújítási adatok mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg(111) lajstromszám
adott formatervezési mintaoltalmak adatai
(141) a lajstromozási eljárás és az
a Locarnói Megállapodás szerinti osztáoltalom megszűnésének napja lyonként csoportosítva, az első helyen
(151) a lajstromozás napja
szereplő bejelentők nevének betűrendjé(156) a megújítás napja
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések
(180) a lejárat napja
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
(200) Bejelentési adatok
meg.
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
négyjegyű kódok az adott rovatok tar(250) a bejelentés benyújtásának
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa
helye
szerint.
(300) Uniós elsőbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő A szabadalmi bejelentések közzététele
közzététel adatai
című rovatban a T betűvel kezdődő do(450) a Nemzetközi Irodánál a köz- kumentumszám az 1996. január 1-je előtti
zétételt tartalmazó lap száma bejelentési nappal rendelkező teljes
(500) Egyéb adatok
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku(511) az árujegyzék vagy a termék- mentumszám halasztott vizsgálatú szajegyzék a Nizzai Megállapo- badalmi bejelentésre utal.
dás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
(540) a földrajzi árujelző megneve- bejelentések az ügyszám, a megadott
zése
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst(541) a megjelölés közönséges
romszám szerinti sorrendben jelennek
írásmóddal
meg.
(546) a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írásA védjegy és földrajzi árujelző bejelenmóddal
tések a bejelentők nevének betűrendjében,
(551) együttes vagy tanúsító véda lajstromozások lajstromszám szerinti
jegy
sorrendben jelennek meg.
(554) térbeli megjelölés
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 16 01940
( 220 ) 2016.06.08.
( 731 ) dr. Janits László, Budapest (HU)
Janits-Szabó Virág, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gyarmati-Henzsel Annamária, Nyíregyháza
( 541 ) VÁROSI JÓGI
( 511 ) 25

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

pólók, tajcsi nadrág, jóga nadrág.
28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); ülőpárna, jóga szőnyeg.
41

Tajcsi, jóga, csikung oktatás, meditáció, légző gyakorlatok, fizikai jóga, női bölcsesség jóga, spirituális

tanítások, megvilágosodás tanítások szolgáltatások.
( 210 ) M 16 03835
( 220 ) 2016.12.02.
( 731 ) Vantap Hungária Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Grand Hotel Savoy
( 511 ) 35

Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

szállodai üzletvezetés; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
36

Szálláshelyek bérbeadása (apartmanok).

43

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban;

kantinok büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások
ideiglenes elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); szállásfoglalás; szállásügynökségek (szállodák,
panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz
(tárgyalótermek); turistaházak, üdülők; vendéglátás.
( 210 ) M 16 03836
( 220 ) 2016.12.02.
( 731 ) Vantap Hungária Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Grand Hotel Savoy Budapest
( 511 ) 35

Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

szállodai üzletvezetés; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
36

Szálláshelyek bérbeadása (apartmanok).

43

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban;

kantinok büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások
ideiglenes elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); szállásfoglalás; szállásügynökségek (szállodák,
panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz
(tárgyalótermek); turistaházak, üdülők; vendéglátás.
( 210 ) M 16 04030
( 220 ) 2016.12.22.
M2184
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( 731 ) dr. Balogh Sándor, Budapest (HU)

( 541 ) Év családorvosa a Kárpát-medencében
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés (orvosi alapellátás szakmai ismereteinek bővítése).
Tudományos kutatási szolgáltatás gyógyászati célokra (orvosi alapellátás szakmai működéshez szükséges

elemzések, kutatások).
44

Orvosi szolgáltatások (orvosi alapellátási tevékenységek segítése, támogatása).

( 210 ) M 17 00210
( 220 ) 2017.01.23.
( 731 ) Emberi Erőforrások Mininsztériuma, Budapest (HU)
( 740 ) Lehotzky Zsuzsanna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hüségprogramok igazgatása; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi - vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások;
munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás
üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; televíziós
reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti
vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
36

Gondoskodási alap szolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán
keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok];
takarékpénztár szolgáltatások; utazási csekkek kibocsátása.
37

Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

38

Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat
szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.
39

Áruszállítás; energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; hajóutak szervezése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; költöztetés;
közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; szállítás; taxi szolgáltatások; termékek
csomagolása; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; villamosközlekedés.
40

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; cirkuszok;

coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi előadások, filmbemutatók;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
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konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási
szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás]; vidámparkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
42

Beltéri dekoráció tervezése; csomagolástervezés; divattervezés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

honlaptervezési tanácsadás; ipari formatervezés; szakszövegek írása; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;
szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás.
43

Bölcsődék, óvodák; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjas otthonok, időskorúak
otthona; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes
elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek
[szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők;
üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; hospice ellátás,

elfekvők; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők
szolgáltatásai; kórházak; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi ellátás;
orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; pszichológus; szanatóriumi,
idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szülésznői szolgáltatások.
45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése; gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatások]; online

közösségi hálózatok szolgáltatásai; örökbefogadási ügynökségek; képviselet jogvitákban; közbenjárás.
( 210 ) M 17 00274
( 220 ) 2017.01.27.
( 731 ) Barta Trading Külkereskedelmi, Áruforgalmazási és Piacszervezet Építő Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

Mechanikus lopásgátlók személygépkocsik, mikrobuszok, kisteherautók és motorkerékpárok védelmére.

( 210 ) M 17 00515
( 220 ) 2017.03.14.
( 731 ) Szerencs Város Önkörmányzata, Szerencs (HU)
( 740 ) Koncz Ferenc, Szerencs
( 541 ) Csokoládé Karnevál
( 511 ) 30

Csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; édességek
karácsonyfák díszítéséhez; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; karamellák [cukorkák]; mandulás
édességek; pralinék.
( 210 ) M 17 00516
( 220 ) 2017.03.14.
( 731 ) Szerencs Város Önkörmányzata, Szerencs (HU)
( 740 ) Koncz Ferenc, Szerencs
( 541 ) Csokoládé Farsang
M2186
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Csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; édességek
karácsonyfák díszítéséhez; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; karamellák [cukorkák]; mandulás
édességek; pralinék.
( 210 ) M 17 00576
( 220 ) 2017.02.21.
( 731 ) Petri Barbara, Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szoftver (rögzített programok); rögzített számítógépes programok; számítógépes programok (letölthető

szoftver), számítógépes oktató programok, oktató berendezések és felszerelések.
16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek, könyvek, füzetek, prospektusok,

könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; számítógépes fájlkezelés;

online reklámozás számítógépes hálózaton; adatgyűjtés központi fájlban.
38

Telekommunikációs szolgáltatások; számítógéppel támogatott üzenet- és képátvitel; kommunikáció

számítógépes terminálok; elektronikus üzenetküldést nyújtó távközlési kapcsolatokat egy globális számítógépes
hálózaton keresztül távközlési kapcsolatok; információk, üzenetek, adatok, képek, hangok; továbbítása és cseréje
az adatbázisokban tárolt adatokhoz; szolgáltatások közvetlen párbeszéd (adatátvitel, hangok és képek) keresztül a
globális számítógépes hálózaton; ebook, vitafórumok az interneten; adatok letöltése, számítógépes fájlok,
számítógépes szoftverek, számítógépes programok, videók, hangok és filmek kölcsönzése, globális számítógépes
hálózatok.
41

Oktatás, nyelvoktatás, online nyelvoktatás, énekoktatás, online énekoktatás, nevelés, kultúrális tevékenység;

szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; csapatépítés baba-mama foglalkozások,
on-line baba-mama foglalkozások, on-line baba-mama énekoktatás; elektronikus kiadványok könyvek,
folyóiratok és cikkek online megjelentetése, biztosítása, letölthető és nem letölthető elektronikus on-line
kiadványok szerkesztése és megjelenése, szövegek (kivéve reklámszövegek), illusztrációk, könyvek, folyóiratok,
újságok, magazinok és on-line felületek, honlapok részére.
( 210 ) M 17 00626
( 220 ) 2017.02.23.
( 731 ) FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)
( 740 ) Dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr
( 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).
( 210 ) M 17 00627
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( 220 ) 2017.02.23.
( 731 ) FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)
( 740 ) Dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr
( 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).
( 210 ) M 17 00728
( 220 ) 2017.03.02.
( 731 ) Fu Ming 100%, Szolnok (HU)
( 740 ) Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 541 ) One Belt One Road (Hungary) Agri Tourism Investment Group
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Bérházak kezelése; biztosításközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; lakások
bérbeadása; lakbér beszedés; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; valutakereskedelem és pénzváltási
szolgáltatások.
37

Állványozás, aszfaltozás, betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása, csővezetékek építése és

karbantartása, elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása, építés, építési tanácsadó szolgáltatások,
építkezések felügyelete [irányítás], építőipari felszerelések kölcsönzése, épületbontás, épületek [belső] tisztítása,
takarítása, épülethomlokzat tisztítás, takarítás, épületszigetelés, épületszigetelés, épülettömítés, felvonók
felszerelése és javítása, fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása, gyárépítés, kábelfektetési szolgáltatások,
kazánok tisztítása és javítása, kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása, konyhai felszerelések üzembe
helyezése, kőfejtés, kőműves munkák, kútfúrás, külső és belső festés, lakkozás, légkondicionáló berendezések
telepítése és javítása, mosás, mosodai szolgáltatások, nyílászárók beszerelése, öntözőberendezések üzembe
helyezése és javítása, raktárak építése és javítása, rozsdamentesítés, ruhajavítás, ruhatisztítás, ruhavasalás,
számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás], szivattyújavítás, tapétázás, telefonok üzembe
helyezése és javítása, tetőfedő munkák, tűzriasztók felszerelése és javítása, úszómedencék karbantartása,
útburkolás, vakolás [vakolási munkák], vásári standok és üzletek építése, vegytisztítás, villamos vezetékek
javítása, víz alatti építkezés, víz alatti javítások, vízvezeték-szerelés.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások;

egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia;
fodrászat; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai;
manikűr; masszázs; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; szanatóriumi, idősotthoni
szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;
törökfürdők.
( 210 ) M 17 00915
( 220 ) 2017.03.21.
( 731 ) V-SEGAL Gasztronómiai Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Segal Emese, Budapest

( 541 ) BESZÉLŐ CSILLAGKÉPEK
( 511 ) 35

Asztrológiai képzéssel, elemzéssel, horoszkópkészítéssel, -elemzéssel kapcsolatos termékek - ezek

bemutatására szolgáló kártyacsomag - reklámozása, kereskedelme.
41

Asztrológiai képzés, elemzés.

45

Horoszkópkészítés, -elemzés.

( 210 ) M 17 00955
( 220 ) 2017.03.23.
( 731 ) Dexit Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Tornai Attila Mihály, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 30
43

Eszpresszókávé; kávé alapú italok; kávé alapú, tejet tartalmazó italok; jegeskávék.
Kávéház.

( 210 ) M 17 00964
( 220 ) 2017.03.23.
( 731 ) Lavyl Royal Ltd 100%, Nicosia (CY)
( 740 ) Lupovici Ügyvédi Iroda, 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).
5

Gyógyszerészeti 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).
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).
( 210 ) M 17 00984
( 220 ) 2017.03.24.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest

( 541 ) A Szabó család
( 511 ) 35
38

Reklámozás.
Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kivéve faxok

továbbítása.
41

Dalírás, elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása,

előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, fényképészet, filmgyártás, kivéve a reklámfilmek,
filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás nem reklámcélra,
fotóriportok készítése klubszolgáltatások (szórakoztatás vagyoktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,
mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), nem letölthető filmek biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján,
nem reklámcélú szövegek publikálása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem lekérhetők, online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televízióműsorok készítése,
rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók
szolgáltatásai, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi
produkciók, szinkronizálás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,
szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, videorögzítés.
( 210 ) M 17 00986
( 220 ) 2017.03.24.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 541 ) Ki nyer ma?
( 511 ) 35

Reklámozás.

38

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

41

Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása,
fényképészet, filmgyártás, kivéve a reklámfilmek, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás,
forgatókönyvírás nem reklámcélra, fotóriportok készítése, hangversenyek, koncertek szervezés és lebonyolítása,
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), könyvkiadás,
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,
kiállítások), nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú szövegek publikálása,
oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem lekérhetők, online, nem
letölthető videók biztosítása, óvodák (nevelés), rádió- és televíziómüsorok készítése, rádiós szórakoztatás,
riporteri szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,
színházi produkciók, szinkronizálás, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások,
szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás, videorögzítés, zenei produkciók, zenekarok
szolgáltatásai, zeneszerzés.
( 210 ) M 17 01017
( 220 ) 2017.03.27.
( 731 ) Juhász Angelika, Pécel (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.
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Ingatlannal kapcsolatos építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

45

Jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01087
( 220 ) 2017.03.31.
( 731 ) Szanálási Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Gábor Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01111
( 220 ) 2017.04.05.
( 731 ) Kése Melinda Romola 1/1, Pécs (HU)
( 740 ) Dr.Nagy Mária, Pécs
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Áruk raktározása; áruszállítás; csomagkézbesítés, csomagszállítás; fuvarozás, áruszállítás; postai úton

rendelt áruk kézbesítése; termékek csomagolása.
( 210 ) M 17 01117
( 220 ) 2017.04.06.
( 731 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok.

28

Játékok és játékszerek.

41

Nevelés.

( 210 ) M 17 01124
( 220 ) 2017.04.06.
( 731 ) Post For Rent Ltd., Tortola, British Virgin Islands (VG)
( 740 ) Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) POST FOR RENT
( 511 ) 9
35

Számítógépes szoftverek.
Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; hirdetési

felület kölcsönzése; marketing szolgáltatások; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hiálózaton;
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online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

42

Számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 17 01127
( 220 ) 2017.04.06.
( 731 ) Post For Rent Ltd., Tortola, British Virgin Islands (VG)
( 740 ) Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
35

Számítógépes szoftverek.
Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; hirdetési

felület kölcsönzése; marketing szolgáltatások; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hiálózaton;
online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.
42

Számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 17 01141
( 220 ) 2017.04.05.
( 731 ) Kiss Anna, Gyál (HU)
( 541 ) ÉLETMESE
( 511 ) 16
45

Nyomdaipari termékek.
Egyéni igényeknek megfelelően nyújtott temetői szolgáltatások, búcsúztató, temetkezési szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01171
( 220 ) 2017.04.07.
( 731 ) Szini Béla, Budapest (HU)
Annoni Gianluigi, Budapest (IT)
( 740 ) Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bar Fabbrica
( 511 ) 43

Kantinok, büfék, étkezdék; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; vendéglátás; kávéházak.

( 210 ) M 17 01223
( 220 ) 2017.04.18.
( 731 ) Crowdfunder Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vajda Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BizLounge
( 511 ) 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01294
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( 220 ) 2017.04.21.
( 731 ) Nakama & Partners Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Divatbemutatók szervezése promóciós célokból, értékesítési promóciós szolgáltatások, hirdetési- és

reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások.
38

Internetes fórumok biztosítása, közösségi hálózatok fórumai (chat szobák), televíziós műsorszórás,

közvetítés.
41

Bálok szervezése, coaching (tréning), divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, előadóművészek

szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, fényképészet, filmgyártás, kivéve reklámfilmek.
( 210 ) M 17 01350
( 220 ) 2017.04.26.
( 731 ) Novák Norbert, Tiszalök (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

Bútorhuzatok textilből, műanyagból; kárpitok; bútorszövetek; bútorvédőhuzatok.

39

Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán; bútorhuzatok
textilből, műanyagból; kárpitok; bútorszövetek; bútorvédőhuzatok szállítása, csomagolása és raktározása.
40

Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán; bútorhuzatok
textilből, műanyagból; kárpitok; bútorszövetek; bútorvédőhuzatok gyártása és összeszerelése mások számára.
( 210 ) M 17 01364
( 220 ) 2017.04.26.
( 731 ) SARANTIS HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LIVE LIFE YOUR WAY - BE THE HERO YOU ARE - #BeTheHeroYouAre
( 511 ) 3

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású
hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01396
( 220 ) 2017.04.27.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Csitári Nikolett, Szeged
( 541 ) ALMOWILL-DUO
( 511 ) 5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra.
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( 210 ) M 17 01423
( 220 ) 2017.05.02.
( 731 ) Németh Tímea 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Animációs mozis videoklipek gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós

sugárzásra; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók
készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; dvd- és cd-rom filmgyártás; eredeti felvételek készítése;
fényképészet; fényképészeti filmvágás; fényképészeti reprodukciók kölcsönzése; fényképszerkesztés; filmek és
videofilmek gyártása; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; filmgyártás; filmgyártás oktatási
célokra; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; fotóösszeállítások készítése; hang- és képfelvételek
készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése;
hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés;
hangfelvételek szerkesztése; hangfelvételi szolgáltatások; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése;
hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorok gyártása; kamerák kölcsönzése;
különleges effektek készítése filmekhez; különleges effektek készítése rádiók számára; multimédiás szórakoztatás
biztosítása weboldalon keresztül; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú tévéműsorok
készítése; oktatási filmek gyártása; show-k és filmek készítése; speciális effektes animációk készítése filmekhez
és videókhoz; stúdiók bérbeadása; stúdió szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók
rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások filmfelvételekhez; stúdiószolgáltatások televíziók
számára; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok
formájában; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; tévé műsorok készítése; videó szerkesztés;
videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; videofelvételek készítése; videofelvételek
szerkesztése.
( 210 ) M 17 01424
( 220 ) 2017.05.02.
( 731 ) dr. Frányó Ágnes, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

Közönséges fémek és ezek ötvözetei, ércek; fémanyagok építkezéshez; hordozható fémszerkezetek; nem

elektromos fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; páncélszekrények; fémtartályok tároláshoz vagy
szállításhoz.
7

Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek; árusító automaták.
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

( 210 ) M 17 01425
( 220 ) 2017.05.02.
( 731 ) Szegedi Ferenc, Budapest (HU)
( 541 ) baballino
( 511 ) 25

Kisgyermek ruházat; ruházati cikkek.

( 210 ) M 17 01431
( 220 ) 2017.05.03.
( 731 ) GalCap Merkur Palota Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01433
( 220 ) 2017.05.03.
( 731 ) Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tapolca (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Gergely, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás.

( 210 ) M 17 01442
( 220 ) 2017.05.03.
( 731 ) Dentsply IH AB, Mölndal (SE)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) EXUDRAIN
( 511 ) 10

Seb-csőszívó berendezés.

( 210 ) M 17 01451
( 220 ) 2017.05.04.
( 731 ) Csikós János 100%, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Nevelő Ágnes Ilona, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények(az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
20

Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 210 ) M 17 01496
( 220 ) 2017.05.08.
( 731 ) MODELL&HOBBY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gyarmati János ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
28

Csúszdák [játékszerek], elektronikus céltáblák, gördeszkák, játékautók, játék babák, játék léggömbök, játék

pisztolyok, játék sárkányok, játék automaták nem érmebedobással működőek, nem kizárólag televíziós
vevőkészülékkel használhatók, játékgolyók, játékkártyák, játékok, játékszerek, készülékek elektronikus
játékokhoz, amelyek nem kizárólag tv vevőkészülékekkel működtethetők, kirakós játékok [puzzle], labdák
labdajátékokhoz, légpuskák [játékszerek], plüss játékszerek, plüssmackók, sakkjátékok, sárkányrepülőgépek,
siklóernyők, táblajátékok, távirányítású játékjárművek, teke, kugli [játékok], építőjátékok,
építőkockák[játékszerek], trükkös játékok, rádió-távvezérlésű modellautók, modellmotorok, modellhelikopterek,
modellhajók, modellrepülők, modelltankok, elektromos vasútmodellek (mozdonyok, kocsik), műanyag makettek
(ragasztható, pattintható), fém játékautók, modelljáték kiegészítők, gyermekjátékok, társasjátékok, bébi játékok,
játéksárkányok, műanyag gyermekjátékok, fém gyermekjátékok, fa gyermekjátékok.
( 210 ) M 17 01520
( 220 ) 2017.05.09.
( 731 ) Hajagos János Péter 100%, Biatorbágy (HU)
( 546 )
( 511 ) 14
36

Nemesfémek és ötvözeteik.
Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 17 01531
( 220 ) 2017.05.10.
( 731 ) AG-Movement System Kft, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Antioxidáns táplálékkiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők emberi

fogyasztásra; c-vitamin készítmények; b-vitamin készítmények; a-vitamin készítmények; d-vitamin
készítmények; diétás táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italpor keverékek;
étrendkiegészítő italok; fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták; folyékony vitaminkiegészítők; multivitamin
készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; nem gyógyászati
célú étrendkiegészítők emberek számára; pezsgő vitamintabletták; protein étrend-kiegészítők;
táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; vegyes vitaminkészítmények; vitamin
cseppek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminok és
vitamin-készítmények; vitamintabletták.
9

Elektromos vagy elektronikus telefonkönyvek, címjegyzékek; elektronikusan rögzített adatok; exponált

mozgóképfilmek; exponált mozifilmek; média tartalmak; mozi-/keskenyfilmek (megvilágított); műsoros
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cd-lemezek; műsoros kazetták; műsoros lemezek; számítógépes adatbázisok; számítógépes digitális térképek;

számítógépes szoftver programok; számítógépes szoftverek; szoftverek; számítógépes szoftverek [programok];
borítók napszemüvegekhez; napszemüveg keretek; napszemüveg lencsék; napszemüveg tokok; szemüveg- és
napszemüvegtokok.
16

Ajándékkönyvek; bőr borítók határidőnaplókhoz; képeskönyvek; jegyzetkönyvek; kézikönyvek

[útmutatók]; kihajtós könyvek; könyvborítók; könyvcsomagolások; könyvecskék, brosúrák; könyvek borításához
használt papír; papír könyvborítók; spirálkötésű könyvek; szakkönyvek, kézikönyvek; tájékoztató könyvek;
tankönyvek.
28

Akadályok, gátak atlétikai edzésekhez; atléták által használt gyanták; beltéri fitnesz készülékek; botok

gimnasztikához; csukló- és bokasúlyok edzéshez; csuklósúlyok edzéshez; csuklóvédők atlétikai használatra; edző
felszerelések sportoláshoz; edző rudak; edzőpadok; edzőplatformok; evezőgépek; felfújható labdák sportoláshoz;
fitness labdák; fitnesz gépek; gimnasztikai labdák; hasizom erősítő eszközök; jógablokkok; jógalabdák;
jógaszalagok; kétkezes súlyzók [súlyemeléshez]; lábsúlyok atlétikai használatra; lábsúlyok testedzéshez;
lábsúlyok [sportcikkek]; sportgyűrűk; sportfelszerelés; súlyemelő kesztyűk; súlyemelő övek [sportcikkek];
súlyemelő padok; súlyzó rudak [súlyemeléshez]; súlyzó rudak súlyemeléshez; súlyzók; súlyzók [súlyemeléshez];
testedző eszközök; testedző berendezések; testépítő berendezések [edzéshez]; testformáló eszközök [edzéshez];
torna- és sporttermékek; tornaeszközök; tornagyűrűk; tornapadok; ugrálókötelek; zsámolyok, székek
testedzéshez, tornához.
41

Aerobik versenyek; atlétikai versenyek szervezése; elektronikus sportversenyek szervezése; előadások

szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; éves oktatási konferencia szervezése; hirdetéssel,
reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; játékok szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása;
játékok szervezése, rendezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák
szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési
szemináriumok lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
konferenciaszervezés; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú
konferenciák tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; összejövetelek lebonyolítása; rekreációs célú
konferenciák szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs célú szemináriumok szervezése;
rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése és
lebonyolítása; súlyemelő-bajnokságok szervezése; szemináriumok; versenyek lebonyolítása az interneten;
versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek szervezése; versenyek szervezése az interneten; versenyek
szervezése és lebonyolítása.
42

Digitális vízjellel való ellátás; mobiltelefonokhoz készült webhelyek létrehozása és karbantartása; online

weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; szakszövegek írása; weboldalak
tervezése, létrehozása és programozása; weboldal frissítési szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01535
( 220 ) 2017.05.11.
( 731 ) CHANEL, NEUILLY SUR SEINE (FR)
( 300 ) 40-2016-106353 2016.11.30. KR
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GABRIELLE
( 511 ) 3

Szappanok személyes használatra; tusfürdők; samponok; kozmetikumok; testolaj; testápolók

(kozmetikumok); smink; illatanyagok; kölni; parfümös vizek; virágkivonatok [parfümök]; illatosított kivonatok
parfümökhöz; dezodorok személyes használatra; haj-illatosítók.
( 210 ) M 17 01543
( 220 ) 2017.05.29.
( 731 ) Medcom Kft. 50%, Budapest (HU)
Dr. Paulai Zsolt Axel 25%, Budapest (HU)
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Dr. Paulai Alex 25%, Budapest (HU)

( 541 ) MediGuard
( 511 ) 44

Gyógyszerekkel kapcsolatos információnyújtás; gyógyszerekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

páciensek tájékoztatása a gyógyszerek adagolásával kapcsolatban; tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások az
interneten keresztül gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatban; gyógyszerek adagolása.
( 210 ) M 17 01544
( 220 ) 2017.05.11.
( 731 ) CreaSmart Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 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 betűrendes
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01560
( 220 ) 2017.05.12.
( 731 ) Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) Palota Hotel
( 511 ) 39

Utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások;

utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés;
idegenvezetői és utazási információsszolgáltatások; kirándulások szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások
szervezése; üdülésszervezés; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;
utazási információ biztosítása; utazási irodai és foglalásiszolgáltatások; utazással kapcsolatos információk online
rendelkezésre bocsátása.
41

Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching(tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,
lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori
szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,
sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szakmai átképzés, szabadidő tevékenységgel
kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,
szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkcióik, szövegek
leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás], üdülőtáborok szolgáltatásai, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.
43

Átmeneti szállás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása;

ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes
szállás biztosítása; bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállások biztosítása üdülési
csereprogram-csomagok részeként; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával
kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül;
szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;
szállásinformációk biztosítása az interneten; személyzettel ellátott lakóhelyek biztosítása (ideiglenes szállásadás);
foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; online információnyújtás szállodai foglalásokkal
kapcsolatban; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai elhelyezés
értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az
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interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez;

szállodai szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szálláshely szolgáltatások;
foglalás panziókban; panziók; panziók házi kedvenceknek; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodák,
szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; foglalási szolgáltatások szállodákba; helyfoglalás szállodákban.
( 210 ) M 17 01561
( 220 ) 2017.05.12.
( 731 ) Ligetfürdő Ingatlanfejlesztő és Fürdőüzemeltető Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) Hotel Palota
( 511 ) 39

Utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások;

utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés;
idegenvezetői és utazási információsszolgáltatások; kirándulások szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások
szervezése; üdülésszervezés; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;
utazási információ biztosítása; utazási irodai és foglalásiszolgáltatások; utazással kapcsolatos információk online
rendelkezésre bocsátása.
41

Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; bálok szervezése, coaching(tréning), divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célból, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése,
lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, sport edzőtábori
szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,
sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szakmai átképzés, szabadidő tevékenységgel
kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatás, szórakoztatási szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,
szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkcióik, szövegek
leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás], üdülőtáborok szolgáltatásai, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai.
43

Átmeneti szállás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása;

ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes
szállás biztosítása; bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállások biztosítása üdülési
csereprogram-csomagok részeként; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával
kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül;
szállás biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;
szállásinformációk biztosítása az interneten; személyzettel ellátott lakóhelyek biztosítása (ideiglenes szállásadás);
foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; online információnyújtás szállodai foglalásokkal
kapcsolatban; szállodai és motelszolgáltatások; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai elhelyezés
értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az
interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez;
szállodai szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szálláshely szolgáltatások;
foglalás panziókban; panziók; panziók házi kedvenceknek; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodák,
szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; foglalási szolgáltatások szállodákba; helyfoglalás szállodákban.
( 210 ) M 17 01579
( 220 ) 2017.05.11.
( 731 ) Alpok Trade House Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklám szolgáltatások.
M2199

38

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 19. szám, 2017.10.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Virtuálistúra készítési szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01580
( 220 ) 2017.05.11.
( 731 ) Dékányné Kovács Tünde 80%, Budapest (HU)
Dékány Dóra 20%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények; öntetek, szószok.

( 210 ) M 17 01582
( 220 ) 2017.05.15.
( 731 ) HAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Vértesboglár (HU)
( 740 ) Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01585
( 220 ) 2017.05.16.
( 731 ) New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Tókos Lóránt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; oktatási tárgyú információk; online, le

nem tölthető videók biztosítása; online, letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;
riporteri szolgáltatások; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós
szórakoztatás.
( 210 ) M 17 01649
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( 220 ) 2017.05.22.
( 731 ) DENTHA Fogászati Betéti Társaság 1/1, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Benedekné Dr. Tóth Anikó, Szeged
( 541 ) DENTHA
( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01651
( 220 ) 2017.05.22.
( 731 ) Online Air Kft 100%, Budaörs (HU)
( 740 ) Kalácska Gábor, Budapest
( 541 ) Hello FM
( 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).

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01665
( 220 ) 2017.05.19.
( 731 ) 4iG Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Pongor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) 4iG
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; modem és faxmodem; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; automata elosztóberendezések.
35

Modem és faxmodem kiskereskedelem; hardver és szoftver kiskereskedelme; tudományos célra szolgáló,

tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi,optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),
életmentő és oktatóberendezések és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek, regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez kiskereskedelme.
38

Távközlés.

41

Szakmai képzés; tanfolyami oktatás.

42

Irodai gépek felszereléséhez és installálásához tanácsadás és támogatás; szoftverfejlesztés és fenntartás;

modem és faxmodem installálás.
( 210 ) M 17 01666
( 220 ) 2017.05.19.
( 731 ) Axis Rendszerház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pongor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 17 01667
( 220 ) 2017.05.19.
( 731 ) Axis Rendszerház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pongor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Axis
( 511 ) 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 17 01668
( 220 ) 2017.05.18.
( 731 ) Szász János, Budapest (HU)
( 541 ) TM-Szidhi
( 511 ) 16

Nyomtatványok.

41

Oktatás, szórakoztatás, sportszolgáltatások, nevelés, szakmai képzés.

44

Emberi egészségügyi szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01676
( 220 ) 2017.05.22.
( 731 ) Hungarian Travel Agency Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kikvadze Irakli, Budapest
( 541 ) Lobiano
( 511 ) 43

Vendéglátás.
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( 210 ) M 17 01678
( 220 ) 2017.05.24.
( 731 ) Forenszki József Róbert, Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01679
( 220 ) 2017.05.24.
( 731 ) Metics Krisztián, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

38

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

( 210 ) M 17 01680
( 220 ) 2017.05.24.
( 731 ) Koczka-Kiss Ilona, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
44

Nevelés; szakmai képzés; oktatásszervezés.
Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; mélyfaszciás manuál terápia;

masszázs; kiropraktika; terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések.
( 210 ) M 17 01690
( 220 ) 2017.05.24.
( 731 ) Hosszú Dávid, Mezőtúr (HU)
( 740 ) Berényi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) REVOMATIC
( 511 ) 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).
( 210 ) M 17 01694
( 220 ) 2017.05.23.
( 731 ) Brunyai Pince kft 100%, Siklós (HU)
( 740 ) Brunyai Árpád, Siklós
( 546 )
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
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zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 17 01699
( 220 ) 2017.05.24.
( 731 ) Compliance Data Systems Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SECPORTAL
( 511 ) 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).
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).
( 210 ) M 17 01705
( 220 ) 2017.05.25.
( 731 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Turcsányi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 15
28

Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok, játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; on-line nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; videoszalagok kölcsönzése.
( 210 ) M 17 01706
( 220 ) 2017.05.25.
( 731 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Turcsányi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 15
28

Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Játékok, játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; on-line nem letölthető videók biztosítása;
sorsjátékok lebonyolítása; videoszalagok kölcsönzése.
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( 210 ) M 17 01719
( 220 ) 2017.05.26.
( 731 ) HED-LAND Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza
( 541 ) HED-LAND CRAFTMIX
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek 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).
( 210 ) M 17 01720
( 220 ) 2017.05.26.
( 731 ) dr. HED-LAND Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Szücs Zoltán, Nyíregyháza
( 541 ) HED-LAND ZSÉMIX
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek 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).
( 210 ) M 17 01721
( 220 ) 2017.05.26.
( 731 ) HED-LAND Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza
( 541 ) HED-LAND ZSENDÍTŐ
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek 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).
( 210 ) M 17 01722
( 220 ) 2017.05.26.
( 731 ) HED-LAND Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr Szűcs Zoltán, Nyíregyháza
( 541 ) HED-LAND BIBESTIM
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
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élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek 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).
( 210 ) M 17 01723
( 220 ) 2017.05.26.
( 731 ) HED-LAND Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza
( 541 ) HED-LAND GREEN MAX
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek 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).
( 210 ) M 17 01743
( 220 ) 2017.05.29.
( 731 ) Gun Brokers Hungary Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) Szilvási Ügyvédi Iroda, Tatabánya
( 546 )

( 511 ) 8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
13

Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01762
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Health Invest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) MELLIORA
( 511 ) 3
5

Illóolajok, kozmetikai cikkek, krémek-, gélek- nem orvosi célra.
Kenőcsök, krémek, gélek gyógyszerészeti használatra; izületi gyulladások-, reumatikus -, izom- és ízületi

fájdalmak esetén alkalmazható készítmények; köszvény-és isiasz esetén fájdalom csillapítására szolgáló
készítmények; méhmérget tartalmazó gyógyhatású készítmény; gyógynövény kivonatok; illóolajok
gyógyszerészeti használatra.
( 210 ) M 17 01765
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Café Frei Licensing Kft., Szécsény (HU)
M2206
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( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest

( 541 ) "EGÉSZSÉGRAKÉTA"
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 17 01768
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, 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).

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01769
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, 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).

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01771
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 541 ) Kívánságkosár
( 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).
M2207
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01781
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Obádovics Richárd, Bátmonostor (HU)
( 740 ) Dr. Sziráczki István, Baja
( 546 )

( 511 ) 29

Zöldséges készételek; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; teljesen vagy lényegében húsból

készült készételek; teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; teljesen vagy lényegében vadhúsból
készült készételek; készételek húsból; főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; főként vadhúst
tartalmazó készételek; főként tojást tartalmazó készételek; főként szalonnát tartalmazó készételek; főként húst
tartalmazó készételek; főként húspótlókat tartalmazó készételek; főként húsból álló készételek; főként
halvagdalékot, zöldségeket, főtt tojást és erőlevest tartalmató készételek; főként csirkét tartalmazó készételek;
elsősorban tenger gyümölcseiből álló készételek.
30

Chow mein [kínai pirított tésztás étel]; chow mein [tésztaalapú étel]; dobozolt ételek, amelyek rizsből,

valamint húsból, halból vagy zöldségből állnak; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagyasztva
szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fajitas [mexikói étel]; főként rizst tartalmazó ételek; főként tésztából álló
ételek; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; ramen [japán
tésztaalapú étel]; rizs alapú ételek; rizsalapú előkészített ételek; snack ételek (gabona alapú -); tésztaalapú
előkészített ételek; aromás ételízesítők [nem illóolajak]; bors [ételízesítő]; chiliolaj ételízesítőként vagy fűszerként
történő használatra; citromos ízesítők ételekhez vagy italokhoz; ételek készítéséhez használt eszenciák [nem
illóolajok]; ételekhez adható illatosító anyagok [nem illóolajok]; ételekhez adható ízesítő anyagok [nem
illóolajok]; ételekhez adható pikáns ízesítő anyagok [nem illóolajok]; ételízesítő [fűszer]; ételízesítők; ételízesítők
(fűszerek); ételízesítők [nem illóolajok]; ételízesítőként, fűszerként használt sáfrány; fűszeres készítmények
ételekhez; ízesítők ételekhez; kivonatok ételekhez [kivéve éter esszencia és esszenciaolajok]; mandula ízesítések
ételekhez vagy italokhoz; sáfrány [ételízesítő]; só ételízesítéshez; sós ételízesítők állati tápokhoz [nem illóolajok];
sótabletták ételek tartósításához; szintetikus ételsűrítők; ostyák [étel]; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; ételek
(liszttartalmú); liszttartalmú ételek; túlnyomórészt tésztát tartalmazó száraz és folyékony készételek; tésztát
tartalmazó készételek; tésztás készételek; rizses készételek; metélttészta-alapú készételek; készételek pizzák
formájában; főleg rizsből készült száraz és folyékony készételek; főként tésztát tartalmazó készételek; főként rizst
tartalmazó készételek; csokoládé alapú szeletek [készétel]; burgonyalisztből készült sós készételek.
39

Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás;

fagyasztott ételek tárolása; tengeri ételek hűtött tárolása; készételek és italok házhozszállítása.
( 210 ) M 17 01787
( 220 ) 2017.06.01.
( 731 ) Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Diána, Budapest
( 541 ) hello Bringás
( 511 ) 36

Biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási Statisztikai szolgáltatás; biztosítási szolgáltatás; biztosítási

tanácsadás; biztosításközvetítés.
( 210 ) M 17 01790
M2208
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( 220 ) 2017.06.01.
( 731 ) Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Diána, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási Statisztikai szolgáltatás; biztosítási szolgáltatás; biztosítási

tanácsadás; biztosításközvetítés.
( 210 ) M 17 01791
( 220 ) 2017.06.01.
( 731 ) Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Diána, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatás; biztosítási szolgáltatás; biztosítási

tanácsadás; biztosításközvetítés.
( 210 ) M 17 01794
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Fővárosi Vízművek Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Péter Attila Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Víztisztító vegyi termékek.

6

Vízcsövek fémből, vízvezeték szelepek fémből.

7

Vízmelegítők (géprészek), víztelenítő gépek, vízturbinák.

9

Mérőberendezések, mérőműszerek, vízmérők, hidrométerek.

11

Vízellátási berendezések (automata), vízellátó berendezések,vízelosztó, berendezések, vízforralók,

autogejzírek, vízhűtő berendezések, vízkivételi készülékek, vízlágyító készülékek és berendezések, vízmelegítők
(készülékek), vízporlasztó betétek, víztisztító berendezések, vízderítő berendezések, víztisztító készülékek és
gépek, vízvezeték berendezések, vízvezetéki csövek egészségügyi berendezésekhez, berendezések házi szennyvíz
tisztítására.
37

Vízvezeték-szerelés, vízszigetelés (építőipar).

39

Vízszolgáltatás, vízelosztás, vízi járművek kölcsönzése, vízi járművek tárolása, vízi járművel történő

szállítás.
40

Vízkezelés.

( 210 ) M 17 01795
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet, Budapest (HU)
M2209
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( 740 ) dr. Turán Tünde, Budapest

( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 17 01798
( 220 ) 2017.06.01.
( 731 ) Xue Xiaode, Vác (HU)
( 740 ) dr. Deme János, Budapest
( 541 ) fgns
( 511 ) 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.
( 210 ) M 17 01801
( 220 ) 2017.06.02.
( 731 ) Szilágyi Nikolett, Alacska (HU)
( 546 )
( 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).
( 210 ) M 17 01802
( 220 ) 2017.06.02.
( 731 ) Priminer Machine Tools Dongguan Co., LTD, Xinruyi Industrial Park, Huangjiang Town, Dongguan City,
Guangdong Province (CH)
( 740 ) SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Gravírozógépek; üvegmegmunkáló gépek; üvegcsiszoló / polírozó gépek; üvegvágó gépek; marógépek;

esztergák; vágógépek, vágószerszámok; befejező megmunkálógépek; fenőgépek; szerszámgépek; fémfeldolgozó
gépek; zúzógépek, őrlőgépek; befogóeszközök szerszámgépekhez; automata kezelőgépek [manipulátorok];
robotok [gépek]; oszlopos / nyomatékos fúrók [gépek]; üregelő gépek; optikai hidegmegmunkáló berendezések.
( 210 ) M 17 01823
( 220 ) 2017.06.06.
M2210
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( 731 ) ifj. Lengyel Tibor, Budapest (HU)

( 541 ) JBK
( 511 ) 42

Információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [it]

tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra
szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;
adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és
átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmigrációs szolgáltatások; adattároló rendszerek
tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; adatok bevitelére,
kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adminisztratív
folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás; digitális vízjellel való ellátás; felhasználók
jogainak adminisztrálása számítógépes hálózatokban; információtechnológiai [IT] biztonság, védelem és
helyreállítás; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;
információtechnológiai projektvezetés; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás az
információtechnológia területén; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; online számítógépes
szolgáltatások; online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; számítástechnikai
módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások
megbízásából; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes projektmenedzsment az
elektronikus adatfeldolgozás [edp] terén; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése;
számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése; számítógépes
rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés,
programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; weboldal frissítési
szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása
és frissítése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozási programok írása; adatfeldolgozó programok
összeállítása; adatfeldolgozó programok fejlesztése megrendelésre; adatfeldolgozó programok fejlesztése;
adatfeldolgozó programok készítése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó
programok írása; adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok tervezése és fejlesztése;
adatfeldolgozó programok programozása; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó
számítógépes programok fejlesztése és írása; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre
szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számításához használatos számítógépes
szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek
programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok
importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére
szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére
szolgáló számítógépes szoftverek programozása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos
szolgáltatások; elektronikus adatfeldolgozó [edp] szoftverek programozása; elektronikusan tárolt weboldalak
készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek
tervezése és fejlesztése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése és
kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és frissítése;
honlapok és weboldalak tervezése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok tervezése;
információs rendszerek tervezése; internet-hozzáférési szoftverek telepítése; internetes biztonsági programok
programozása; internetes biztonsági programok tervezése és fejlesztése; internetes információs platformokhoz
használatos szoftverek programozása; internetes oldalak frissítése; internetes platformokhoz való szoftverek
programozása; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; webportálok
tervezése; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak
tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak programozása; weboldalak készítése, tervezése és
karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára; weboldalak tervezése;
weboldalak tervezése és készítése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése és
tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára;
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weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása;

weboldalak karbantartása; weboldalak feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak építése és
karbantartása; weboldalak aktualizálása; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal
tervező és készítő szolgáltatások weboldal tervezés, készítés; weboldal tervezés weboldal kezelési szolgáltatások;
weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal használhatóságának tesztelése; weboldal hálózatok
tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése; weblapok
készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával és karbantartásával kapcsolatos
szolgáltatások; webhelyterhelés-tesztelési szolgáltatás; webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és
karbantartása mások számára; web oldalak készítése és karbantartása mások számára; tervezési szolgáltatások
számítógépes programokhoz; tanácsadási szolgáltatások szoftverek fejlesztésének és minőség javításának
területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; tanácsadási
szolgáltatások számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatban; szoftvertervezési szolgáltatások;
szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók
számára; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; szoftverfrissítés adatfeldolgozáshoz; szoftverfejlesztési
szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; szoftverfejlesztés; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése;
szoftverek tervezése és fejlesztése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek telepítése és karbantartása internetes
hozzáféréshez; szoftverek frissítése; szoftverek frissítése kommunikációs rendszerekhez; szoftverek karbantartása
internet-hozzáféréshez; szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek fejlesztése biztonságos hálózati
műveletekhez; szoftvercsomagok igény szerinti tervezése; szoftveralkotás; szoftver testreszabása; szoftver
készítés; szoftver karbantartás és javítás; szoftver-karbantartás; szoftver- és adatbázisrendszerek fejlesztése,
frissítése és karbantartása; szoftver adatbázisok frissítése; személyre szabott weblapok létrehozása és
karbantartása; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép programok felhasználói igények
szerinti aktualizálása és adaptálása; számítógép programok installációja; számítógép programok telepítése;
számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz és kommunikációs rendszerekhez;
számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép-programozás és szoftvertervezés; számítógép
programozáshoz kapcsolódó kutatás; számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása;
számítógép-programozási szolgáltatások adatok tárolásához; számítógép-programozással kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozással kapcsolatos műszaki tanulmányok kidolgozása;
számítógép programozással kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozó
szolgáltatások; számítógépek frissítése, aktualizálása; számítógépek programozása; számítógépes biztonsággal és
számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek frissítése; számítógépes hálózatok
honlapjainak készítése és aktualizálása; számítógépes hardverek és szoftverek tervezésével és fejlesztésével
kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes nyilvántartások karbantartása; számítógépes oldalak tervezése;
számítógépes program frissítésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes programfejlesztés; számítógépes
programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes programok frissítése; számítógépes
programok írása, frissítése és adaptálása; számítógépes programok karbantartása; számítógépes programok
készítése; számítógépes programok korszerűsítése; számítógépes programok módosítása; számítógépes
programok összeállítása; számítógépes programok szerkesztése; számítógépes programok tesztelése;
számítógépes programok tervezése; számítógépes programok szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások;
számítógépes programok telepítése és karbantartása; számítógépes programokkal kapcsolatos szaktanácsadói
szolgáltatások; számítógépes programok tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes
programokkal kapcsolatos információnyújtás; számítógépes programokkal kapcsolatos elemzési szolgáltatások;
számítógépes programokkal kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; számítógépes programokkal
kapcsolatos kutatás; számítógépes programokkal kapcsolatos jelentések készítése; számítógépes programozás az
internethez; személyre szabott honlapok programozása; számítógépszoftver tervezése, karbantartása és
aktualizálása; számítógépszoftver telepítés, karbantartás és aktualizálás; számítógépprogramok kidolgozása;
számítógépprogramok írása; számítógépes szoftverek számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok
megelőzésével kapcsolatos karbantartása; számítógépes szoftverek tervezése és frissítése; számítógépes
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szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes szoftverek tervezése, fejlesztése és programozása;

számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverekhez
kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés;
számítógépes szoftverek javítása [karbantartás, frissítés]; számítógépes szoftverek írása és frissítése;
számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes szoftver tervezése; számítógépes szoftver tervezése,
vázolása és írása megrendelésre; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése;
számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása; számítógépes szoftverek és programok
aktualizálás és karbantartása; számítógépes szoftverek frissítése; számítógépes szoftverek frissítésével
kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása [műszaki támogató szolgáltatások];
számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes szoftverek fejlesztése és karbantartása; számítógépes
szoftverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás; számítógépes szoftver tervezési szolgáltatások; számítógépes
szoftver tervezése, karbantartása, kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes szoftver telepítése, karbantartása,
javítása és szervizelése; számítógépes szoftver telepítése, beállítása és karbantartása; számítógépes szoftver
telepítése és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató szolgáltatások; számítógépes szoftver
kutatás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftver karbantartás és frissítés; számítógépes
szoftver karbantartás és aktualizálás; számítógépes szoftver karbantartási szolgáltatások; számítógépes szoftver
írás; számítógépes szoftver integráció; számítógépes szoftver installálás; számítógépes szoftver frissítése;
számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése
és frissítése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes szoftver architektúrák tervezése és fejlesztése;
számítógépes szoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes szoftver aktualizálása; számítógépes
rendszerintegrációs szolgáltatások; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos operációs szoftverek
programozása; számítógép-programozási szolgáltatások kereskedelmi elemzésekhez és beszámolókhoz;
programok tervezése számítógépekhez; programok fejlesztése számítógépekhez; programok fejlesztése; online
támogató szolgáltatások számítógépes program felhasználók részére; online támogatás számítógépes program
felhasználók részére; kommunikációs rendszerekhez készült szoftverek fejlesztése; kommunikációs
rendszerekhez való szoftverek karbantartása és frissítése; kommunikációs rendszerekhez készült szoftverek
karbantartása; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások; honlapok és internetes oldalak
tervezése és létrehozása; honlapok és internetes oldalak tervezésével kapcsolatos tanácsadás; honlap- és weboldal
tervezés; adatkiadó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó berendezések programozása; adatbázisok
fejlesztése; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek telepítése és karbantartása; webtárhely
biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz; webtárhely szolgáltatás
globális számítógépes hálózat számítógépes szerverén; webportálok hosztolása; weboldalak fogadása, tárolása;
vállalati tartalomkezelés; tárhely biztosítása honlapokhoz; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; számítógépesített
üzleti információk tárolása; online weboldalak tárolása mások számára online tartalmak megosztására; online,
nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok továbbítása céljából; online, nem letölthető
szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése céljából; online, nem letölthető szoftverek
ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes
használatának biztosítása információ kezelése céljából; online adattárolás; nem letölthető üzleti szoftverek
ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé
tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon, intraneteken és az interneten; nem helyszíni
biztonsági mentés; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása; elektronikus adattárolás; elektronikus
adattárolási és adat-háttérmentési szolgáltatások; dokumentumok elektronikus tárolása; biztonsági másolatot
készítő számítógépes programok és berendezések biztosítása; biztonsági adatmentési szolgáltatások;
adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazás-szolgáltató (ASP); adatbázis kezelésére szolgáló online, nem
letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis szerver bérbeadása, bérlése; adatbiztonsági
szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; adatfeldolgozó eszközök bérbeadása; adatfeldolgozó
eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógépes
biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések elleni védelemhez; tanácsadási szolgáltatások
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számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes rendszerelemzéssel

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes rendszerek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási
szolgáltatások számítógép alapú információs rendszerekkel kapcsolatban; tanácsadási és információs
szolgáltatások a számítógépes rendszerintegrációval kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások az
információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológia
szerkezetével és infrastruktúrájával kapcsolatban; tanácsadás honlapok és internetes oldalak létrehozásával
kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes
szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadás a számítógépes rendszerelemzés területén; tanácsadás a
számítógépes rendszerintegráció területén; tanácsadás a biztonsági szoftverek területén; számítógépszoftverrel
kapcsolatos szaktanácsadás; számítógéprendszerekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; számítógépes
tanácsadó szolgálat; számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépes tanácsadási és konzultációs
szolgáltatások; számítógépes tanácsadás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépes
szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek telepítésével és karbantartásával kapcsolatos
műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és karbantartásával kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatos tanácsadási és
tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos műszaki tanácsadás;
számítógépes rendszerekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos
információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes
rendszerek alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes programmal kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; számítógépes megvalósíthatósági tanulmányok; számítógépes információs
rendszerekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása; számítógépes hálózatokra vonatkozó
tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; számítógépes
hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózatok alkalmazásával
kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és
szakértés; számítógépes és információs technológiai konzultációs szolgáltatások; számítógépes biztonsággal
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos
műszaki tanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos műszaki tájékoztatás nyújtása; számítógépekkel kapcsolatos
technikai tanácsadás biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépekkel kapcsolatos
szaktanácsadás; számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás;
számítógép-biztonsági konzultáció; számítógép-programozáshoz kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftver területén; szakmai tanácsadás számítógépekkel
kapcsolatban; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk
nyújtása weboldalon keresztül; számítástechnikával kapcsolatos szakértői értékelések biztosítása; konzultációs
szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; információs rendszerekkel kapcsolatos információk
összegyűjtése; információtechnológiai szaktanácsadás; informatikához kapcsolódó információk összeállítása;
információtechnológiai támogató szolgáltatások; informatikával kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások;
informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információszolgáltatás;
kommunikációs rendszerekhez való szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; konzultációs szolgáltatások a
számítógépekkel kapcsolatban; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére; számítógépes rendszerekkel kapcsolatos
[informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes
rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; adatbázisok
helyreállítása; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok, számítógép hozzáférés és számítógépes
tranzakciók számára; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes programozás; számítógépek
katasztrófa utáni helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési
szolgáltatása; számítógépes összeomlás utáni helyreállítás szolgáltatásai; számítógépes rendszerek felügyelete
üzemzavarok elkerülése érdekében; üzenetek kódolása; szövegek átalakítása digitális formátumúra; számítógépes
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adatok digitális tömörítése; mágneskártyák kódolása; információk, hírek és adatok kódolása, dekódolása és

hitelesítése; elektronikus információ adatkonverziója; dokumentumok digitalizálása; dokumentumok
digitalizálása [szkennelés]; adattitkosítás feloldásával kapcsolatos szolgáltatások; adatok tömörítése elektronikus
tároláshoz; adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és
számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatok dekódolása; adatkódolási szolgáltatások;
adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok tanúsításához;
tanácsadási szolgáltatások termékek teszteléséhez; számítógépes tesztelés; számítógépek tesztelése; számítógépes
rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark); számítógépes
rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítástechnikai eszközök tesztelése; minőség-auditok;
minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok].
45

Ügyvédi szolgáltatások; szerzői jogok védelme; szoftverlicensz; számítógépes szoftverek licenszelése;

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];
jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk
összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi konzultációs
szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01825
( 220 ) 2017.06.06.
( 731 ) Victofon Kft., Veresegyház (HU)
( 541 ) Victofon Chello
( 511 ) 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).
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01826
( 220 ) 2017.06.06.
( 731 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Reál Legközelebb is
( 511 ) 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).
( 210 ) M 17 01827
( 220 ) 2017.06.06.
( 731 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású
hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (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).
34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (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).
( 210 ) M 17 01828
( 220 ) 2017.06.06.
( 731 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású
hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

30

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (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).
34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (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).
( 210 ) M 17 01829
( 220 ) 2017.06.06.
( 731 ) Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású
hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

Eszközök, edények és tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (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).
34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01831
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) Lépold Barbara Amanda, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 40
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Rendezvények, események, magazinok és személyek stílustanácsadása és ezek stylingolása.

( 210 ) M 17 01832
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) Barta Barbara, Hajdúböszörmény (HU)
Barta Balázs, Hajdúböszörmény (HU)
( 546 )
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek; kivéve harisnyák, zoknik, trikók, harisnyanadrágok, harisnyatartók és fűzők.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01836
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) ASP-Netkom Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
( 210 ) M 17 01837
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)
( 740 ) Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VÁROSI legenda
( 511 ) 24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M2218

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 19. szám, 2017.10.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 17 01838
( 220 ) 2017.06.02.
( 731 ) Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongressus Általános Titkárság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 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).
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).
22

Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,
gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (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).
( 210 ) M 17 01841
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) Pető Györgyi, Kópháza (HU)
( 740 ) dr. Lőrincz Márton, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 17 01842
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) Delano Systems Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csetneki Attila, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 17 01843
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) Quantum Leap Innovációs és Iparfejlesztési Kft 100%, Budapest (HU)
( 541 ) open innovation
( 511 ) 9

Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

35

Üzletviteli tanácsadás.

42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01845
( 220 ) 2017.06.07.
( 731 ) Garami Gábor, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők.

35

Táplálékkiegészítők, sport kiegészítők, vitaminkészítmények forgalmazása, webáruház üzemeltetése.

41

Sport tevékenység működtetése.

( 210 ) M 17 01847
( 220 ) 2017.06.08.
( 731 ) Bokros Andrea, Érd (HU)
( 740 ) Hergár Jenő, Budapest
( 541 ) Pepe Dress
( 511 ) 18

Ruházat állatok számára.

25

Készruhák; papírruházat.

40

Varrás; anyagok, kelmék beszegése.

( 210 ) M 17 01850
( 220 ) 2017.06.08.
( 731 ) Locked Services Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LOCKED ROOM
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01855
( 220 ) 2017.06.09.
( 731 ) IMMOCHAN Magyarország Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési és reklámszolgáltatások; piackutatás; reklámanyagok terjesztése;televíziós-, rádiós reklámozás;

sajtófigyelés; marketing szolgáltatások; értékesítési és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi tevékenység;
értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; marketing szolgáltatások; árusító standok bérbeadása; ingatlankereskedelem.
36

Ingatlan bérbeadása; üzlethelyiségek bérbeadása, kereskedelmi célúhelyiségek bérbeadása; irodák

bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantulajdon
üzemeltetés.
43

Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, utcai étkeztetés; snack bárok; büfék, étkezdék, kávéházak;

önkiszolgáló éttermek; vendéglátás; ételszobrászat.
( 210 ) M 17 01857
( 220 ) 2017.06.08.
( 731 ) Pannonsport Szervező és Marketing Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) Kalmár Attila, Szombathely
( 541 ) Vasi Vasember
( 511 ) 28

Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; videojátékok.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 17 01858
( 220 ) 2017.06.08.
( 731 ) Barfshop Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára; diétás ételek állatorvosi használatra;

gyógyhatású állateledel; gyógyhatású ételkészítmények állatoknak; gyógyászati élelmiszer-adalékok
állatgyógyászati alkalmazásra; probiotikus baktérium formulák állatgyógyászati használatra;
takarmány-kiegészítők állatgyógyászati célokra; táplálék-kiegészítők haszonállateledelekhez; vitamin kiegészítők
állatok számára; vitaminok állatok számára; vitaminos és ásványi élelmiszer-kiegészítők házi kedvencek számára;
állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; ásványi kiegészítők haszonállatok etetéséhez; ásványi
táplálékkiegészítők állatoknak; étrend- és táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra; étrendkiegészítők házi
kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; állatok fertőtlenítésére
szolgáló fürdőkészítmények; étvágynövelők állatoknak; gyógyszerek állatorvosi célokra; gyógyászati
állateledel-adalékok; zsírok állatgyógyászati célokra.
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; táplálékok és

takarmányok állatoknak; bálázott, levegőn szárított széna; szalma; széna; csirkehússal ízesített kutyaeledelek;
aktív száraz élesztő állatoknak; csontok kutyáknak; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; állateledelek
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[kekszfélék]; állati takarmány; állati takarmány készítmények; állati eledel olajos magvakból; állati

takarmányként használatos természetes rizs; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet formájában; állatok
elválasztásához használt táplálékok, takarmányok; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; édes kekszek
állati fogyasztásra; gyűrű formájú kutyaeledelek; gyűrű formájú macskaeledelek; hal alapú vagy halból álló
macskaeledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra; italok házikedvencek részére; italok macskáknak;
jutalomfalatok házikedvenceknek; jutalomfalatok állatoknak; kekszek macskáknak; kölyökkutya eledelek;
konzerv táplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak; kutya jutalomfalatok; kutyaeledel
konzervek; kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok; kölyökkutya kekszek; macska jutalomfalatok;
macskaeledelek; marhahússal ízesített kutyaeledelek; malátakivonatok állati fogyasztásra; marhahúst tartalmazó
kutyaeledelek; marhahúst tartalmazó macskaeledelek; marhahússal ízesített macskaeledelek; májat tartalmazó
kutyaeledelek; májat tartalmazó macskaeledelek; májjal ízesített kutyaeledelek; májjal ízesített macskaeledelek;
rágcsálnivaló táplálék házi kedvenceknek; rágócsont kutyáknak.
35

Állateledellel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állateledellel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; állatgyógyászati eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatgyógyászati
eszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás
berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott higiéniás
berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra használt készítményekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatok esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
állatorvosi cikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi készítményekkel és cikkekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra használt készítményekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01859
( 220 ) 2017.06.09.
( 731 ) SAD Logisztikaiés Online Média Kft., Egyházasdengeleg (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Optikai és elektrotechnikai készülékek és eszközök (amelyek a 9. osztályba tartoznak); kommunikációs és

távközlési célú elektronikus készülékek és eszközök; távközlési készülékek és távközlési kódoló berendezések;
adatok, hangok, jelzések, jelek, és/vagy képek felvételére, kibocsátására, továbbítására, közvetítésére, fogadására,
lejátszására és feldolgozására szolgáló elektrotechnikai és elektromos készülékek; elektrotechnikai és elektromos
feldolgozó, küldő, átviteli, továbbító, közvetítő és tároló készülékek; optikai, elektronikus és elektrotechnikai
készülékek a beszéd-, kép-, szöveg-, adat-, multimédia-, mozgóképes technika számára; hálózatba kötött
médiakészülékek, elsősorban hangok, képek és adatok rögzítésére és továbbítására szolgáló készülékek;
szoftverek, különösen a fent említett termékek vezérlésére és felügyeletére szolgáló szoftverek; hardverkulcsok;
pendrájvok (USB); vezeték nélküli audió és videó hardverkulcsok; stickek és más készülékek médiatartalmak
vételének lehetővé tételéhez végfelhasználói készülékeken.
38

Telekommunikáció, különösen telekommunikációs technikai berendezések, valamint a hozzájuk tartozó

felszerelések és alkatrészek működtetése; telekommunikációs hálózatok működtetése, valamint a hozzájuk tartozó
felszerelések és alkatrészek; adat-, információ- és kommunikációtechnikai készülékek, berendezések, egyéb
termékek és felszerelések müködtetetése, ideértve az adat- és távközlési hálózatokat valamint a hozzátartozó
felszereléseket és alkatrészeket is; távközlési készülékek és berendezések kölcsönzése; applikációk, mégpedig
internetportálok rendelkezésre bocsátása az internet és az intranet számára; elektronikus szolgáltatások, mégpedig
adatok, információk, ábrák, video- és audioszekvenciák továbbítása vagy elosztása; adatbázisban tárolt
információk közlése, nevezetesen interaktív kommunikációs (számítógépes) rendszerek segítségével;
adatbázisban tárolt információkhoz való hozzáférés biztosítása, különösen interaktív módon kommunikáló
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(számítógépes) rendszerek segítségével.

42

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

és kutató szolgáltatások; tanácsadás adatfeldolgozó berendezések, adatbankok, valamint médiaszolgáltató
hálózatok felépítésében és üzemeltetésében; távközlési és médiaszolgáltató szolgáltatások és berendezések,
távközlési hálózatok, valamint a hozzájuk tartozó eszközök tervezése, fejlesztése és megszerkesztése; tervezés,
tanácsadás, tesztelés és műszaki felügyelet médiaszolgáltató hálózatok rendszer integrálásának és
termékintegrálásának és az adatfeldolgozás területén; elektronikus szolgáltatások, mégpedig adatok,információk,
ábrák, video- és audioszekvenciák tárolása, átformázása; elektronikus szolgáltatások, nevezetesen adatok és
információk, ábrák, video- és audioszekvenciák átalakításához használatos szoftver rendelkezésre bocsátása;
adatfeldolgozó programok fejlesztése, készítése és kölcsönzése; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés; applikációk készítése, programozása és frissítése internet és intranet számára, mégpedig weboldalak,
internetes portálok és internetes piacok; internetes és intranetes alkalmazások, mégpedig weboldalak és internetes
piacterek kidolgozása, készítése, programozása, frissítése és rendelkezésre bocsátása; alkalmazások, mégpedig
internetes portálok koncepciójának kidolgozása, készítése, programozása és frissítése az internet és az intranet
számára; felhőalapú számítástechnika és szolgáltatások a számítási felhők területén; médiaszolgáltató
infrastruktúrák tervezése, üzembe helyezése és karbantartása során történő tanácsadás és segítségnyújtás
vállalatok részére; adat-, információ- és kommunikációtechnikai készülékek, berendezések, egyéb termékekkel és
felszerelésekkel kapcsolatos műszaki támogatás, ideértve az adat és távközlési hálózatokat valamint a
hozzátartozó felszereléseket és alkatrészeket is.
( 210 ) M 17 01877
( 220 ) 2017.06.09.
( 731 ) Kozeca József, Csepe (UA)
( 740 ) dr. Káposztás Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; mosószer, mosogatószer.

( 210 ) M 17 01878
( 220 ) 2017.06.12.
( 731 ) VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Demcsák Pál, Szarvas
( 541 ) VÁTI
( 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).
( 210 ) M 17 01893
( 220 ) 2017.06.12.
( 731 ) Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)
( 541 ) LÓCA VENDÉGLŐ
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 17 01894
M2223

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 19. szám, 2017.10.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) CEDC INTERNATIONAL Sp.z.o.o., Oborniki (PL)
( 740 ) Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 17 01895
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) Molnár László Tiborné, Monostorpályi (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

40

Varrás; steppelés; ruhaanyag festése; ruhaanyagok előzsugorítása, beavatása; ruhaanyagok szabása; ruhák

átalakítása; szitanyomás.
( 210 ) M 17 01896
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) Baka-Kiss Roberta, Vecsés (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; ebbe az
áruosztályba tartozó termékek szánhidrátcsökkentett formában.
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; ebbe az áruosztályba tartozó termékek szénhidrát csökkentett és proteinnel
dúsított formában.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 17 01897
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail;

hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes
fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chatszobák]; mobiltelefonos
kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távközlési
csatornák biztosítása távvásárláshoz; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés;
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand
közvetítések.
41

Audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; cirkuszok; dalírás; digitális zene szolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;
egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások
bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás, kivéve
reklámfilmek; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai szolgáltatások
[szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; mentorálás; művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szépségversenyek szervezése; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; varieté-előadások bemutatása; vidámparkok; videorögzítés; világítóberendezések
kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; önkiszolgáló éttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás; washoku éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01899
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) Bajzáth Réka, Szolnok (HU)
Róth Gábor, Tiszakécske (HU)
( 546 )
( 511 ) 20
21

Műanyag dobozok, műanyag tároló dobozok, műanyag ajtókilincs.
Műanyag palackok, kézi keverőpalackok, műanyag shakerek, gumikesztyű háztartási célra, szívószál,

műanyag vágódeszka.
27

Jógaszőnyegek, aerobic szőnyegek.

( 210 ) M 17 01900
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ROPUIDO
( 511 ) 5

Hiperkoleszterinémia kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 17 01907
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( 220 ) 2017.06.12.
( 731 ) NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Sparklab
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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).
( 210 ) M 17 01908
( 220 ) 2017.06.12.
( 731 ) NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Sparklab by NN
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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).
( 210 ) M 17 01909
( 220 ) 2017.06.12.
( 731 ) NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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).
( 210 ) M 17 01912
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) Csehné Sarkadi Tímea, Érd (HU)
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( 740 ) dr. Polik Szilvia, Budapest

( 546 )

( 511 ) 21

Eszközök, edények és tárolóedények háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01914
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) Csehné Sarkadi Tímea, Érd (HU)
( 740 ) dr. Polik Szilvia, Budapest
( 541 ) TNC
( 511 ) 21

Eszközök, edények és tárolóedények háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01917
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) Oberfrank Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) OBERFRANK nyelvoktatási módszer
( 511 ) 9

Adathordozón rögzített oktatási és képzési anyagok, nyelvvizsga anyagok, kép- és hanganyagok; letölthető

elektronikus kiadványok, publikációk; rögzített és/vagy letölthető számítógépprogramok; szoftverek és
alkalmazások számítógépekhez és/vagy mobil eszközökhöz.
16

Könyvek, tankönyvek, folyóiratok, füzetek, nyomtatott publikációk.

41

Nyelvoktatás; nyelvvizsga szolgáltatás; elektronikus tananyagok, online elérhető elektronikus publikációk;

tanfolyamok, képzések, továbbképzések; oktatási rendezvények, konferenciák, szemináriumok szervezése;
oktatási tanácsadás; könyvkiadás, tankönyvek kiadása; oktatási anyagok kölcsönzése.
42

Online, nem letölthető oktatási anyagok és szoftverek ideiglenes használatának biztosítása.

( 210 ) M 17 01938
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WIZZ
( 511 ) 10
16

Füldugók [fülvédő eszközök].
Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük [időszaki lapok]; repülőút
során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.
18

Bőröndök, útitáskák [poggyász].

20

Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; felfújható

nyaktámasztó párnák.
24

Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

25

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sportruházat; sportcipők;

alvómaszkok.
28

Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és
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ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.

35

Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói
hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,
újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.
36

Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;
értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való
kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;
személyi kölcsön finanszírozás.
39

Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;
légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások
repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;
légitársasági jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri
várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási [parkoló inas]
szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési
szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.
41

Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.
43

Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista
szálláshelyek.
( 210 ) M 17 01939
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WIZZAIR
( 511 ) 10
16

Füldugók [fülvédő eszközök].
Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük [időszaki lapok]; repülőút
során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.
18

Bőröndök, útitáskák [poggyász].

20

Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; felfújható

nyaktámasztó párnák.
24

Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

25

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sportruházat; sportcipők;

alvómaszkok.
28

Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és

ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.
35

Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói
hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,
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újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.

36

Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;
értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való
kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;
személyi kölcsön finanszírozás.
39

Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;
légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások
repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;
légitársasági jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri
várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási [parkoló inas]
szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési
szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.
41

Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.
43

Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista
szálláshelyek.
( 210 ) M 17 01940
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10
16

Füldugók [fülvédő eszközök].
Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük [időszaki lapok]; repülőút
során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.
18

Bőröndök, útitáskák [poggyász].

20

Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; felfújható

nyaktámasztó párnák.
24

Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

25

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sportruházat; sportcipők;

alvómaszkok.
28

Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és

ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.
35

Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói
hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,
újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.
36

Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;
értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való

M2229

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 19. szám, 2017.10.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;

személyi kölcsön finanszírozás.
39

Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;
légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások
repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;
légitársasági jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri
várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási [parkoló inas]
szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési
szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.
41

Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.
43

Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista
szálláshelyek.
( 210 ) M 17 01941
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10
16

Füldugók [fülvédő eszközök].
Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük [időszaki lapok]; repülőút
során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.
18

Bőröndök, útitáskák [poggyász].

20

Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; felfújható

nyaktámasztó párnák.
24

Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

25

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sportruházat; sportcipők;

alvómaszkok.
28

Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és

ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.
35

Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói
hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,
újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.
36

Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;
értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való
kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;
személyi kölcsön finanszírozás.
39

Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;
légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások
M2230
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repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;

légitársasági jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri
várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási [parkoló inas]
szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési
szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.
41

Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.
43

Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista
szálláshelyek.
( 210 ) M 17 01942
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10
16

Füldugók [fülvédő eszközök].
Papír és papírtermékek; tollak; ceruzák; papír-írószer áruk; ajándék papír-írószeráruk; színező könyvek;

színes ceruzák; pasztellkréták; ajándékkuponok, ajándékutalványok; magazinok, revük [időszaki lapok]; repülőút
során biztosított ingyenes magazinok; turisztikai folyóiratok; nyomtatott hirdetések; brosúra, nyomtatvány.
18

Bőröndök, útitáskák [poggyász].

20

Párnák, díszpárnák; felfújható párnák; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; felfújható

nyaktámasztó párnák.
24

Melegítő takarók; úti takarók, plédek; ágytakarók.

25

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sportruházat; sportcipők;

alvómaszkok.
28

Játékszerek; játékrepülőgépek; légi járműveket mintázó felfújható játékok; babák; játékok, játékszerek és

ajándéktárgyak; sportcikkek és felszerelések.
35

Piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; karórákkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vásárlói
hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetés magazinokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,
újságokban és magazinokban; online reklámozás; reklámok készítése; reklámterjesztés.
36

Kedvezményprogram szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kedvezménykuponok

kibocsátása; bónusz- és jutalmazási rendszerekkel kapcsolatos elektronikus fizetőkártyák kibocsátása;
értékutalványok kibocsátása; utazási utalványok kibocsátása; értékbónok ajándékutalványok formájában való
kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; kölcsönnyújtás; részletfizetési hitelnyújtás;
személyi kölcsön finanszírozás.
39

Légitársaságok szolgáltatásai; szállítás; utazás és utasok szállítása; áruk szállítása; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazási iroda szolgáltatásai; utazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása;
légitársaságok szállítási szolgáltatásai; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások
repülőgéppel gyakran utazók számára; repülőjegy foglalási szolgáltatások; helyfoglalás légijáratokon;
légitársasági jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; repülőtéri parkolás előjegyzése; repülőtéri
várócsarnokok foglalása és rendelkezésre bocsátása; parkolási szolgáltatások; jármű parkoltatási [parkoló inas]
szolgáltatások; jármű parkoltatás és tárolás; autókölcsönzés; parkolóhelyek bérbeadása; autóbérlési
szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.
M2231
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Szórakoztatási szolgáltatások; magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; szakmai képzés,

betanítás; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet képzése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások.
43

Vendéglátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodákkal kapcsolatos

információk; szállodai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista
szálláshelyek.
( 210 ) M 17 01949
( 220 ) 2017.06.15.
( 731 ) dr. El-Hindi Yousef, Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Tisztítófolyadék mobiltelefon, monitor, táblagép, televízió és egyéb képernyő, valamint szemüvegek és egyéb

üvegfelületek tisztítására és védelmére; tisztítófolyadék fa, fém, bőr, műbőr, papír felületek tisztítására és
védelmére.
16

Papír lapú nedves tisztítókendő.

21

Mobiltelefon, monitor, táblagép, televízió és egyéb képernyő, valamint szemüvegek és egyéb üveg felületek

tisztítására és védelmére szolgáló nedves törlőkendő; fa, fém, bőr, műbőr, papír felületek tisztítására és védelmére
szolgáló nedves törlőkendő.
( 210 ) M 17 01950
( 220 ) 2017.06.15.
( 731 ) Angiko Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakalász (HU)
( 740 ) Dr. Hajnal Zoltán, Budakalász
( 546 )

( 511 ) 24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

26

Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok; hajdíszek; póthajak.
( 210 ) M 17 01951
( 220 ) 2017.06.15.
( 731 ) SCA HYGIENE PRODUCTS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ádler Dóra, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Pénzadományok biztosítása jótékonysági szervezetek számára; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi

támogatás és szponzorálás.
44

Jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen gyógyászati szolgáltatások biztosítása.

( 210 ) M 17 01954
( 220 ) 2017.06.15.
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( 731 ) Nagy József Zsolt, Debrecen (HU)

Nagyné Áncsán Mária, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás, éttermi szolgáltatás.

( 210 ) M 17 01962
( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) CRH (Slovensko) a.s., Rohožník (SK)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DoroLime
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; cement; bevonatok [építőanyagok]; száraz cement keverékek; szárazhabarcs

keverékek; őrölt salak (építőanyag); adalékanyag; beton.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; nem fém építőanyagok kis- és nagykereskedelme.

37

Építkezés; épületek és építmények javítása, karbantartása és szerelése.

( 210 ) M 17 01970
( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) CRH (Slovensko) a.s., Rohožník (SK)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DoroCem
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; cement; bevonatok [építőanyagok]; száraz cement keverékek; szárazhabarcs

keverékek; őrölt salak (építőanyag); adalékanyag; beton.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; nem fém építőanyagok kis- és nagykereskedelme.

37

Építkezés; épületek és építmények javítása, karbantartása és szerelése.

( 210 ) M 17 02053
( 220 ) 2017.06.22.
( 731 ) Bennovum Kft., Budapest (HU)
( 541 ) HERBAHÁZ AZ EGÉSZSÉG NÁLUNK KEZDŐDIK
( 511 ) 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).
( 210 ) M 17 02062
( 220 ) 2017.06.22.
( 731 ) Steszkál Csilla, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bajorfi-Szittner Júlia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés];
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
M2233
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szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése
és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
táboroztatás.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

( 210 ) M 17 02091
( 220 ) 2017.06.28.
( 731 ) WAPPtech Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 7

Aprítógépek, ásványvíz gyártásához készülékek, centrifugák, centrifugálszivattyúk, csigasor, emelőcsigák;

csigák (géprészek), dezintegrátorok; iszapgyűjtők (gépek), kések (géprészek), kosárprések, kotrógépek, meghajtó
szerkezetek, nem szárazföldi járművekhez; szemétaprító (hulladékaprító) gépek, szennyvízporlasztók,
szeparátorok, sziták, rosták (gépek vagy géprészek); szivattyúk (gépek), szivattyúmembránok, víztelenítő gépek,
zúzógépek, aprítógépek ipari használatra; zúzógépek, törőgépek.
25

Ruházati, mint például pólók, ingek, sapkák, munkaruhák.

37

Építés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

( 210 ) M 17 02092
( 220 ) 2017.06.28.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) KLIMEDIX
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 02093
( 220 ) 2017.06.28.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BELLAFEMY
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 02094
( 220 ) 2017.06.28.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) PAOSONELLE
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 02099
( 220 ) 2017.06.28.
( 731 ) Aphrodité 97 Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest,
( 546 )

M2234
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Bőrápoló folyadékok; bőrápoló kozmetikumok; bőrápoló krémek; csiszoló termékek; fürdősók nem

gyógyászati használatra; habkő; horzsakő; hidrogén-peroxid kozmetikai használatra; illatosított fürdősók;
kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai krémek; körömápolási cikkek; körömápoló készítmények; körömápoló
kozmetikumok; körömerősítők; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású -); lábbalzsamok (nem gyógyhatású
-); lábpakolások bőrápoláshoz; lábpúderek [nem gyógyhatású]; nem gyógyhatású bőrápoló készítmények; nem
gyógyhatású folyadékok, oldatok; nem gyógyhatású fürdősók; nem gyógyhatású szépségápoló szerek fürdővízbe;
száraz bőr ápolására szolgáló kozmetikumok; timsók [vérzéscsillapítók].
8

Bőrcsipeszek (manikűrkészletben); bőrkeményedés vágók; dörzspapír borítású körömreszelők; elektromos

körömpolírozók; elektromos pedikűr készletek; elektromos vagy nem elektromos körömfényesítők,
körömpolírozók; fenőeszközök; fenőszíjak bőrből; fogók, csipeszek; kézzel működtetett kéziszerszámok; köröm
eltávolító csipesz; körömágybőr eltávolítók; körömágybőr tolók; körömágybőr vágó csipeszek; körömágybőr
vágók; körömcsipeszek; körömfényesítők, elektromos vagy nem elektromos; körömpolírozó eszközök
manikűrhöz; körömreszelők, elektromos; körömreszelők, nem elektromos; körömreszelők; körömvágó csipeszek;
körömvágó ollók; körömvágók, elektromos vagy nem elektromos; manikűr kellékek; manikűrkészletek,
elektromos; manikűrkészletek; nem elektromos körömpolírozók, körömfényesítők; ollók; pedikűr kellékek;
pedikűrkészletek; pengék [kéziszerszámok]; reszelők [kéziszerszámok]; szőrtelenítő csipeszek; tokok
manikűreszközökhöz; vágóeszközök [kéziszerszámok]; vésőszerszámok [kéziszerszámok].
( 210 ) M 17 02102
( 220 ) 2017.06.27.
( 731 ) PLANTOMIME Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PLANTOMIME
( 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 (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
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).
( 210 ) M 17 02123
( 220 ) 2017.06.29.
( 731 ) Vári Kinga, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemény, cukrászsütemények; fagylaltok; aprósütemények, teasütemények, bonbonok,

fagyasztott joghurt, gyömölcsös sütemények, torták, jégkrém, parfétorta.
35

Élelmiszerek, biotermékek kis- és nagykereskedelme.

43

Vendéglátás (élelmezés), bár, étkezdék, éttermek, fagyizók, gyorséttermek, snackbárok, büfék, kávéházak,

kávézók, mobil vendéglátás.
( 210 ) M 17 02124
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( 220 ) 2017.06.29.
( 731 ) Vári Kinga, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 30

Kenyér, péksütemény, cukrászsütemények; fagylaltok; aprósütemények, teasütemények, bonbonok,

fagyasztott joghurt, gyömölcsös sütemények, torták, jégkrém, parfétorta.
35

Élelmiszerek, biotermékek kis- és nagykereskedelme.

43

Vendéglátás (élelmezés), bár, étkezdék, éttermek, fagyizók, gyorséttermek, snackbárok, büfék, kávéházak,

kávézók, mobil vendéglátás.
( 210 ) M 17 02125
( 220 ) 2017.06.29.
( 731 ) Vári Kinga, Budapest (HU)
( 541 ) VÁRI CUKRÁSZDA
( 511 ) 30

Kenyér, péksütemény, cukrászsütemények; fagylaltok; aprósütemények, teasütemények, bonbonok,

fagyasztott joghurt, gyömölcsös sütemények, torták, jégkrém, parfétorta.
35

Élelmiszerek, biotermékek kis- és nagykereskedelme.

43

Vendéglátás (élelmezés), bár, érkezdék, éttermek, fagyizók, gyorséttermek, snackbárok, büfék, kávéházak,

kávézók, mobil vendéglátás.
( 210 ) M 17 02127
( 220 ) 2017.06.29.
( 731 ) Castaway Television Productions Limited, London (GB)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38

Műsorszórás; televíziós, műholdas televíziós és kábeltelevíziós műsorszórás; rádióadás; telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások; interaktív telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; telefonos üzenetküldési
szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások rádióhullámok, telefonok, az internet, a világháló, kábel,
műholdas, mikrohullámok és villamos energia távvezeték- hálózat segítségével; telefonálás szavazási célokra és
szórakoztatási célokra.
41

Televízió- és rádióműsorok készítése, rögzítése, hírszolgáltatás és forgalmazási szolgáltatások; televízió és

videó szórakoztatási szolgáltatások.
( 210 ) M 17 02140
( 220 ) 2017.06.30.
( 731 ) RENNER Kereskedelmi - Szolgáltató Betéti Társaság, Jánoshalma (HU)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12
16

Traktorok és ezek alkatrészei, amelyek ebbe az áruosztályba tartoznak; gumiabroncsok járművekhez.
Gépjárművekkel, haszongépjármüvekkel, mezőgazdasági vontatókkal, traktorokkal valamint ezek

alkatrészeivel kapcsolatos tanítási és oktatási anyagok.
41

Nevelés, szakmai képzés gépjárművek, haszongépjárművek, mezőgazdasági vontatók, traktorok és ezek

alkatrészei kapcsán.
( 210 ) M 17 02215
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( 220 ) 2017.07.07.
( 731 ) Event & Trade s.r.o. 100%, Komárno (SK)
( 740 ) Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, Budaörs
( 541 ) JátszóParty
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 17 02216
( 220 ) 2017.07.07.
( 731 ) Event & Trade s.r.o., Komárno (SK)
( 740 ) Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 17 02247
( 220 ) 2017.07.11.
( 731 ) PUSKÁR KERÁMIA, Debrecen (HU)
( 740 ) Puskár Anikó, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 20
21

Kerámiafogantyúk fiókos szekrényekhez; kerámia ajtógombok; gipsz öntőformák kerámiaanyagok öntésére.
Üreges edényáru kerámiából; malacperselyek kerámiából; kerámiák konyhai használatra; kerámiák

háztartási használatra; kerámiafigurák; kerámiadobozok; kerámiadíszek; kerámiabögrék, csészék; kerámiából
készült szobrocskák; kerámia terítékek; kerámiaanyagokból készült bögrék; kerámia kávéskészletek; kerámia
perselyek; dísztárgyak kerámiából; kerámia dísztáblák; eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai
célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
40

Kerámiakészítés; mázak felvitele kerámiára; kerámiaégetés; kerámiaáruk gyártásához használt anyagok

kezelése; kerámia feldolgozása.
( 210 ) M 17 02252
( 220 ) 2017.07.12.
( 731 ) 4BRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Debreceni Róbert, Budapest
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( 546 )

( 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).
( 210 ) M 17 02254
( 220 ) 2017.07.13.
( 731 ) Tátrai Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Iparjogvédelmi és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás) online-, offiine-, rádiós-, televíziós- és szabadtéri reklámozási tevékenység; kereskedelmi- vagy
reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása.
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); nevelési célú rendezvények szervezése és lebonyolítása; szakmai
képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvények szervezése és lebonyolítása;
sport-és kulturális jellegű rendezvények szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 17 02280
( 220 ) 2017.07.14.
( 731 ) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Admiral
( 511 ) 1

Vegyi készítmények rovarölő szerek, fungicidek és herbicidek előállításához történő felhasználásra.

5

Rovarölő szerek, gombaölő szerek, herbicidek, készítények gyomirtásra és élősködők elpusztítására.

( 210 ) M 17 02290
( 220 ) 2017.07.17.
( 731 ) Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása reklámcéllal, hirdetési felület kölcsönzése, közönségszolgálati szolgáltatások,

gazdasági előrejelzések; közvélemény kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység; számítógépes hálózaton;
piaci tanulmányok; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok áruminták)
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terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; televíziós reklámozás.
41

Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális célú rendezvények szervezése, zenés

szórakoztató rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése; akadémiák (oktatás);
alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; elektronikus desktop kiadói
tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; fotóriportok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok rendezése és vezetése;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
45

Jogi kutatás, jogi dokumentumok elkészítése, online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai

érdekképviselet; összejövetelek szervezése; személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, úgymint képviselet és
közvetítés társadalmi vitákban, véleményformáló klubok szervezése.
( 210 ) M 17 02291
( 220 ) 2017.07.17.
( 731 ) Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Független Kisgazdapárt (FKgP)
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása reklámcéllal, hirdetési felület kölcsönzése, közönségszolgálati szolgáltatások,

gazdasági előrejelzések: közvélemény kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számitógépes hálózaton;
piaci tanulmányok; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok áruminták)
terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; televíziós reklámozás.
41

Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális célú rendezvények szervezése, zenés

szórakoztató rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése; akadémiák (oktatás);
alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; elektronikus desktop kiadói
tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; fotóriportok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok rendezése és vezetése;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
45

Jogi kutatás, jogi dokumentumok elkészítése, online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai

érdekképviselet; összejövetelek szervezése; személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, úgymint képviselet és
közvetítés társadalmi vitákban, véleményformáló klubok szervezése.
( 210 ) M 17 02302
( 220 ) 2017.07.14.
( 731 ) Szabó Marcell Antal, Miskolc (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; rádiós reklámozás;
M2239
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reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek
publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; internetes fórumok biztosítása; közösségi

hálózatok fórumai [chat szobák]; rádióadás; rádiós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiótávközlés;
rádiós műsorszórás; rádióműsorok közvetítése; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; rádiós műsorszóró
berendezések üzemeltetése; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása.
41

Rádiós szórakoztatás; rádiós zenei koncertek; rádióműsorok készítése; digitális zene szolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; kulturális, szórakoztató és sportrendezvények szervezése, illetve lebonyolítása;
koncertek, zenei fesztiválok és egyéb zenei rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása; szabadidős
rendezvények, vetélkedők szervezése; szórakoztató és tájékoztató digitális tartalom nyújtása interneten.
( 210 ) M 17 02367
( 220 ) 2017.07.25.
( 731 ) Burberry Limited, London (GB)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőrből vagy bőrutánzatokból készült áruk; táskák; hordtáskák, kézitáskák, válltáskák; kofferek, bőröndök,

útibőröndök, utazótáskák, ruházati zacskók, kisbőröndök, bébi táskák, babahordozók, gyermekhámosok,
hátizsákok, hátizsákok, táskák, fényképezőgépek, bevásárlótáskák, kerekes bevásárlótáskák és kocsik;
pénztárcák, tasakok; tárcák, kulcstartók, kártyatartók, erszények; címketartók, poggyászcímke-tartók és -zsebek;
kozmetikai tokok és zsákok (tartozékaik nélkül), manikűr készletek; nyakkendők; bőr dobozok; esernyők,
napernyők; nyakörvek és pórázok állatok számára.
25

Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők, övek.

( 210 ) M 17 02425
( 220 ) 2017.07.31.
( 731 ) Auchan Holding, CROIX (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Szabadtéri reklámozás, hirdetés; értékesítési promóciós szolgáltatások mások számára; kereskedelmi

információs szolgáltatások és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás) áruk értékesítése céljából;
egészséghez, táplálkozáshoz és fizikai jóléthez kapcsolódó valamennyi szolgáltatás.
41

Testmozgásra és fizikai jólétre vonatkozó tanácsadási szolgáltatás; sportedzés; egészséggel, táplálkozással

és fizikai jóléttel kapcsolatos játékok és versenyek; szakmai képzés, betanítás; egészséggel, táplálkozással, fizikai
M2240
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jóléttel, élelmiszer allergiákkal és élelmiszer intoleranciákkal kapcsolatos oktatás és képzés.

44

Tanácsadás élelmiszer termékek és nem élelmiszer jellegű termékek összetevőire vonatkozóan; tanácsadás

élelmiszer termékek tápértékének minőségével kapcsolatosan; egészségügyi konzultáció; tanácsadási
szolgáltatások élelmiszer allergiákra és élelmiszer intoleranciákra vonatkozóan.
( 210 ) M 17 02459
( 220 ) 2017.08.03.
( 731 ) Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dobos Annamária, Budapest
dr. Réz András, Budapest
( 541 ) CMAX Index
( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 17 02462
( 220 ) 2017.08.03.
( 731 ) Dharma Initiative Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Eatbrain
( 511 ) 25

Ruházati cikkek; sapka ellenzők; sapkák; bandana kendők: ingek; pénztartó övek [ruházat]; pólók;

pulóverek; legging nadrágok, cicanadrágok; zoknik; kabátok, dzsekik; felsőruházat.
35

Kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető zenei fájlokkal kapcsolatban; eseménymarketing; merchandising

szolgáltatások; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára; üzleti menedzsment
előadóművészek részére; zenészek üzleti menedzsmentje; zenei előadók üzleti menedzsmentje; harmadik fél
zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával.
41

Zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenei művek publikálása; dalírás; digitális zeneszolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés;
előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; Online, nem letölthető videók biztosítása; partik
tervezése [szórakoztatás]; stúdiószolgáltatások; zenei produkciók; zeneszerzés; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;
rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene
terén; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes
weboldalakról.
( 210 ) M 17 02464
( 220 ) 2017.08.03.
( 731 ) Navayo Research Kft., Jászberény (HU)
( 546 )
( 511 ) 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).
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 17 02522
( 220 ) 2017.08.09.
( 731 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) CHEETOS BIG MIX
( 511 ) 30

Kukoricaalapú rágcsálnivalók, snack ételek.

( 210 ) M 17 02703
( 220 ) 2017.08.29.
( 731 ) Hu Mengzhou, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mihály Katalin, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Hordható okostelefonok; járművekben használt mobiltelefonok; mobiltelefon tokok; mobiltelefon tokok

bőrből vagy műbőrből; mobiltelefon tokok szövetből vagy textil anyagokból; mobiltelefonok; bőrből készült
mobiltelefon tokok; bőrtokok okostelefonokhoz; kihajtható tokok okostelefonokhoz; mobiltelefon tartók, tokok;
mobiltelefonokhoz kialakított tokok; okostelefonok; telefon tokok [speciálisan méretezett]; tokok
mobiltelefonokhoz; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; védőtokok mobiltelefonokhoz.
35

Audiovizuális berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

okostelefonokkal kapcsolatban; mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
37

Okostelefonok javítása és karbantartása; telefonok üzembe helyezése és javítása; telefonkészülékek üzembe

helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; telefonkészülékek javítása vagy karbantartása; telefonkészülékek javítása;
telefon javítás.
( 210 ) M 17 02719
( 220 ) 2017.08.30.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; növényi gyógyszerek; orrtisztító készítmények gyógyászati célokra;

orrspray-k gyógyászati használatra.
( 210 ) M 17 02940
( 220 ) 2017.09.19.
( 731 ) Equip-Test Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vecsés (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos tesztberendezések és mérőtűk; in-circuit tesztberendezések, funkcionális tesztberendezések,

gyártósorok végén hasznalandó végteszt berendezések, integrált tesztrendszerek, gyártósori (in-line)
tesztrendszerek; in-circuit mérésekhez használatos mérőtűk, rádiófrekvenciás mérésekhez használatos (RF)
mérőtűk, mérőtűk kábelkorbácsokhoz, menetes mérőtűk, lépcsős fejű mérőtűk, menetes lépcsős fejű mérőtűk,
menetes mérő hüvelyek, kapcsoló tűk, pneumatikusan működtetett mérőtűk, pneumatikusan működtetett menetes
mérőtűk, battery (elem) mérőtűk, félvezetők gyártásban használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásban
használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásában használatos mérőtűk, klip mérőtűk, menetes kapcsaló tűk,
menetes battery (elem) mérőtűk, menetes rádiófrekvenciás (RF) mérőtűk, visszalökős mérőtűk, visszalökős
menetes mérőtűk; mérőtűk hüvelyei, félvezetőiparban használható teszt fészkek, hüvelybe csatlakozó dugós
csatlakozók, mérőtűbe csatlakozó dugós csatlakozók, előhuzalozott hüvelyek; teszt adapterek (teszt fixture-ök),
mechanikusan és manuálisan működtetett teszt adapter kitek, (teszt fixture kitek), vákuummal működtetett teszt
adapter kitek, pneumatikával működtetett teszt adapter kitek, elektromosan működtetett teszt adapter kitek, két
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magasságon (két lépéssel) működtetett adapter kitek, kétfészkű adapter kitek, tandem teszt adapterek, teszt

adapterek vákuum működtetésű fedéllel, teszt adapterek mechanikus működtetésű fedéllel, teszt adapter kitek
pneumatikusés elektromos lezáró rendszerrel, teszt adapter interfészek, tesztrendszer interfészek, sokcsatlakozású
interfészek és átvivő mezők, gyártósori (in-line) in-circuit és funkcionális tesztberendezésekbe való teszt
adapterek, gyártósorba beépített handler berendezések, csatlakozók manuális ellenőrzéséhez használható teszt
jig-ek; elektromos tesztberendezések részét képező ipari rackek, speciális funkciójú csatlakozófejek (pinek),
camel típusú (hullámos V alakú) gumitömítés vákuumos működtetésű teszt adapterekhez, tesztmodulos mérő
állomások; kábelkorbács ellenőrzéséhez szolgáló tesztberendezések, kábelkorbács mérésére szolgáló
tesztberendezések tesztmodulokkal, kábelkorbács tesztmodulokhoz való tesztasztal, kábelkorbácsokhoz való
tesztrendszerek tesztmodulokkal és kézi teszt jig-ekkel, modulárisan felépített tesztasztalok kábelkorbácsok
teszteléséhez, pneumatikus működtetésű tesztmodulok kábelkorbácsok teszteléséhez, pneumatikusan működő
tesztmodulok visszalökős tesztekhez; elektromos tesztberendezésekhez való tesztmodulok szivárgás-teszt és
csatlakozó tömítettség tesztek vizsgálatához; csatlakozók, sokcsatlakozós interfészek, csatlakozó berendezések,
ipari csatlakozók, ipari csatlakozók mérőtűs csatlakoztatással, nagyáramú csatlakozók, nagyfrekvenciás
csatlakozók, jelátvivő csatlakozók, fix és rugós pinek csatlakozókhoz; jelölő egységek nyáklapok jelöléséhez;
flash programozók, mikrokontroller-felprogramozó ipari berendezések, ipari párhuzamos programozók
mikrokontrollerek felprogramozásához; kamerás ellenőrző berendezések; wire-wrap csatlakozók és vezetékek;
optikai csatlakoztatások, optikai jeltovábbító mérőtűk.
( 210 ) M 17 02941
( 220 ) 2017.09.19.
( 731 ) Equip-Test Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vecsés (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos tesztberendezések és mérőtűk; in-circuit tesztberendezések, funkcionális tesztberendezések,

gyártósorok végén hasznalandó végteszt berendezések, integrált tesztrendszerek, gyártósori (in-line)
tesztrendszerek; in-circuit mérésekhez használatos mérőtűk, rádiófrekvenciás mérésekhez használatos (RF)
mérőtűk, mérőtűk kábelkorbácsokhoz, menetes mérőtűk, lépcsős fejű mérőtűk, menetes lépcsős fejű mérőtűk,
menetes mérő hüvelyek, kapcsoló tűk, pneumatikusan működtetett mérőtűk, pneumatikusan működtetett menetes
mérőtűk, battery (elem) mérőtűk, félvezetők gyártásban használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásban
használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásában használatos mérőtűk, klip mérőtűk, menetes kapcsaló tűk,
menetes battery (elem) mérőtűk, menetes rádiófrekvenciás (RF) mérőtűk, visszalökős mérőtűk, visszalökős
menetes mérőtűk; mérőtűk hüvelyei, félvezetőiparban használható teszt fészkek, hüvelybe csatlakozó dugós
csatlakozók, mérőtűbe csatlakozó dugós csatlakozók, előhuzalozott hüvelyek; teszt adapterek (teszt fixture-ök),
mechanikusan és manuálisan működtetett teszt adapter kitek, (teszt fixture kitek), vákuummal működtetett teszt
adapter kitek, pneumatikával működtetett teszt adapter kitek, elektromosan működtetett teszt adapter kitek, két
magasságon (két lépéssel) működtetett adapter kitek, kétfészkű adapter kitek, tandem teszt adapterek, teszt
adapterek vákuum működtetésű fedéllel, teszt adapterek mechanikus működtetésű fedéllel, teszt adapter kitek
pneumatikusés elektromos lezáró rendszerrel, teszt adapter interfészek, tesztrendszer interfészek, sokcsatlakozású
interfészek és átvivő mezők, gyártósori (in-line) in-circuit és funkcionális tesztberendezésekbe való teszt
adapterek, gyártósorba beépített handler berendezések, csatlakozók manuális ellenőrzéséhez használható teszt
jig-ek; elektromos tesztberendezések részét képező ipari rackek, speciális funkciójú csatlakozófejek (pinek),
camel típusú (hullámos V alakú) gumitömítés vákuumos működtetésű teszt adapterekhez, tesztmodulos mérő
állomások; kábelkorbács ellenőrzéséhez szolgáló tesztberendezések, kábelkorbács mérésére szolgáló
tesztberendezések tesztmodulokkal, kábelkorbács tesztmodulokhoz való tesztasztal, kábelkorbácsokhoz való
tesztrendszerek tesztmodulokkal és kézi teszt jig-ekkel, modulárisan felépített tesztasztalok kábelkorbácsok
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teszteléséhez, pneumatikus működtetésű tesztmodulok kábelkorbácsok teszteléséhez, pneumatikusan működő

tesztmodulok visszalökős tesztekhez; elektromos tesztberendezésekhez való tesztmodulok szivárgás-teszt és
csatlakozó tömítettség tesztek vizsgálatához; csatlakozók, sokcsatlakozós interfészek, csatlakozó berendezések,
ipari csatlakozók, ipari csatlakozók mérőtűs csatlakoztatással, nagyáramú csatlakozók, nagyfrekvenciás
csatlakozók, jelátvivő csatlakozók, fix és rugós pinek csatlakozókhoz; jelölő egységek nyáklapok jelöléséhez;
flash programozók, mikrokontroller-felprogramozó ipari berendezések, ipari párhuzamos programozók
mikrokontrollerek felprogramozásához; kamerás ellenőrző berendezések; wire-wrap csatlakozók és vezetékek;
optikai csatlakoztatások, optikai jeltovábbító mérőtűk.
( 210 ) M 17 02942
( 220 ) 2017.09.19.
( 731 ) Equip-Test Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vecsés (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos tesztberendezések és mérőtűk; in-circuit tesztberendezések, funkcionális tesztberendezések,

gyártósorok végén hasznalandó végteszt berendezések, integrált tesztrendszerek, gyártósori (in-line)
tesztrendszerek; in-circuit mérésekhez használatos mérőtűk, rádiófrekvenciás mérésekhez használatos (RF)
mérőtűk, mérőtűk kábelkorbácsokhoz, menetes mérőtűk, lépcsős fejű mérőtűk, menetes lépcsős fejű mérőtűk,
menetes mérő hüvelyek, kapcsoló tűk, pneumatikusan működtetett mérőtűk, pneumatikusan működtetett menetes
mérőtűk, battery (elem) mérőtűk, félvezetők gyártásban használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásban
használatos rugós mérőtűk, félvezetők gyártásában használatos mérőtűk, klip mérőtűk, menetes kapcsaló tűk,
menetes battery (elem) mérőtűk, menetes rádiófrekvenciás (RF) mérőtűk, visszalökős mérőtűk, visszalökős
menetes mérőtűk; mérőtűk hüvelyei, félvezetőiparban használható teszt fészkek, hüvelybe csatlakozó dugós
csatlakozók, mérőtűbe csatlakozó dugós csatlakozók, előhuzalozott hüvelyek; teszt adapterek (teszt fixture-ök),
mechanikusan és manuálisan működtetett teszt adapter kitek, (teszt fixture kitek), vákuummal működtetett teszt
adapter kitek, pneumatikával működtetett teszt adapter kitek, elektromosan működtetett teszt adapter kitek, két
magasságon (két lépéssel) működtetett adapter kitek, kétfészkű adapter kitek, tandem teszt adapterek, teszt
adapterek vákuum működtetésű fedéllel, teszt adapterek mechanikus működtetésű fedéllel, teszt adapter kitek
pneumatikusés elektromos lezáró rendszerrel, teszt adapter interfészek, tesztrendszer interfészek, sokcsatlakozású
interfészek és átvivő mezők, gyártósori (in-line) in-circuit és funkcionális tesztberendezésekbe való teszt
adapterek, gyártósorba beépített handler berendezések, csatlakozók manuális ellenőrzéséhez használható teszt
jig-ek; elektromos tesztberendezések részét képező ipari rackek, speciális funkciójú csatlakozófejek (pinek),
camel típusú (hullámos V alakú) gumitömítés vákuumos működtetésű teszt adapterekhez, tesztmodulos mérő
állomások; kábelkorbács ellenőrzéséhez szolgáló tesztberendezések, kábelkorbács mérésére szolgáló
tesztberendezések tesztmodulokkal, kábelkorbács tesztmodulokhoz való tesztasztal, kábelkorbácsokhoz való
tesztrendszerek tesztmodulokkal és kézi teszt jig-ekkel, modulárisan felépített tesztasztalok kábelkorbácsok
teszteléséhez, pneumatikus működtetésű tesztmodulok kábelkorbácsok teszteléséhez, pneumatikusan működő
tesztmodulok visszalökős tesztekhez; elektromos tesztberendezésekhez való tesztmodulok szivárgás-teszt és
csatlakozó tömítettség tesztek vizsgálatához; csatlakozók, sokcsatlakozós interfészek, csatlakozó berendezések,
ipari csatlakozók, ipari csatlakozók mérőtűs csatlakoztatással, nagyáramú csatlakozók, nagyfrekvenciás
csatlakozók, jelátvivő csatlakozók, fix és rugós pinek csatlakozókhoz; jelölő egységek nyáklapok jelöléséhez;
flash programozók, mikrokontroller-felprogramozó ipari berendezések, ipari párhuzamos programozók
mikrokontrollerek felprogramozásához; kamerás ellenőrző berendezések; wire-wrap csatlakozók és vezetékek;
optikai csatlakoztatások, optikai jeltovábbító mérőtűk.
A rovat 164 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 222.582
( 151 ) 2017.10.16.
( 210 ) M 17 02761
( 220 ) 2017.09.04.
( 732 ) Kazincbarcika Város Önkormányzata, Kazincbarcika (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KOLORFESZTIVÁL
( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, az előbbiek mindegyike fesztivál szervezésével és

lebonyolításával kapcsolatban.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 17 01399
( 220 ) 2017.04.28.
( 731 ) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ringoba
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek, nevezetesen homeopátiás készítmények.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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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
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( 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)
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( 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;
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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
M2285

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 19. szám, 2017.10.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
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;
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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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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 16 03502
( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SI)
( 541 ) DEXETA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 118.694
( 210 ) M 76 01394
( 180 ) 2017.02.28.
( 111 ) 118.770
( 210 ) M 76 01664
( 180 ) 2017.02.28.
( 111 ) 118.863
( 210 ) M 77 00179
( 180 ) 2017.02.01.
( 111 ) 119.024
( 210 ) M 77 00264
( 180 ) 2017.02.28.
( 111 ) 119.418
( 210 ) M 77 00188
( 180 ) 2017.02.01.
( 111 ) 119.425
( 210 ) M 77 00239
( 180 ) 2017.02.04.
( 111 ) 119.431
( 210 ) M 77 00270
( 180 ) 2017.02.10.
( 111 ) 119.435
( 210 ) M 77 00383
( 180 ) 2017.02.21.
( 111 ) 126.457
( 210 ) M 87 00236
( 180 ) 2017.02.02.
( 111 ) 126.459
( 210 ) M 87 00248
( 180 ) 2017.02.04.
( 111 ) 126.460
( 210 ) M 87 00249
( 180 ) 2017.02.04.
( 111 ) 126.471
( 210 ) M 87 00373
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( 180 ) 2017.02.18.
( 111 ) 126.473
( 210 ) M 87 00375
( 180 ) 2017.02.18.
( 111 ) 146.132
( 210 ) M 97 00634
( 180 ) 2017.02.25.
( 111 ) 146.543
( 210 ) M 97 00305
( 180 ) 2017.02.03.
( 111 ) 146.548
( 210 ) M 97 00319
( 180 ) 2017.02.04.
( 111 ) 146.551
( 210 ) M 97 00322
( 180 ) 2017.02.04.
( 111 ) 146.553
( 210 ) M 97 00325
( 180 ) 2017.02.04.
( 111 ) 146.555
( 210 ) M 97 00327
( 180 ) 2017.02.04.
( 111 ) 146.559
( 210 ) M 97 00336
( 180 ) 2017.02.05.
( 111 ) 146.560
( 210 ) M 97 00337
( 180 ) 2017.02.05.
( 111 ) 146.562
( 210 ) M 97 00343
( 180 ) 2017.02.05.
( 111 ) 146.568
( 210 ) M 97 00356
( 180 ) 2017.02.06.
( 111 ) 146.571
( 210 ) M 97 00358
( 180 ) 2017.02.06.
( 111 ) 147.989
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( 210 ) M 97 00302
( 180 ) 2017.02.03.
( 111 ) 148.715
( 210 ) M 97 00355
( 180 ) 2017.02.06.
( 111 ) 148.813
( 210 ) M 97 00371
( 180 ) 2017.02.07.
( 111 ) 148.822
( 210 ) M 97 00397
( 180 ) 2017.02.11.
( 111 ) 148.823
( 210 ) M 97 00398
( 180 ) 2017.02.11.
( 111 ) 149.316
( 210 ) M 97 00547
( 180 ) 2017.02.19.
( 111 ) 149.319
( 210 ) M 97 00553
( 180 ) 2017.02.19.
( 111 ) 149.321
( 210 ) M 97 00559
( 180 ) 2017.02.19.
( 111 ) 149.322
( 210 ) M 97 00561
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 149.922
( 210 ) M 97 00515
( 180 ) 2017.02.17.
( 111 ) 149.940
( 210 ) M 97 00539
( 180 ) 2017.02.18.
( 111 ) 150.126
( 210 ) M 97 00486
( 180 ) 2017.02.14.
( 111 ) 150.129
( 210 ) M 97 00490
( 180 ) 2017.02.14.
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( 111 ) 150.139
( 210 ) M 97 00504
( 180 ) 2017.02.17.
( 111 ) 150.237
( 210 ) M 97 00564
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 150.239
( 210 ) M 97 00638
( 180 ) 2017.02.25.
( 111 ) 150.281
( 210 ) M 97 00588
( 180 ) 2017.02.21.
( 111 ) 150.285
( 210 ) M 97 00625
( 180 ) 2017.02.24.
( 111 ) 150.286
( 210 ) M 97 00626
( 180 ) 2017.02.24.
( 111 ) 150.287
( 210 ) M 97 00627
( 180 ) 2017.02.24.
( 111 ) 150.289
( 210 ) M 97 00641
( 180 ) 2017.02.25.
( 111 ) 150.290
( 210 ) M 97 00650
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 150.291
( 210 ) M 97 00651
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 150.428
( 210 ) M 97 00668
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 150.445
( 210 ) M 97 00708
( 180 ) 2017.02.28.
( 111 ) 150.446
( 210 ) M 97 00709
( 180 ) 2017.02.28.
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( 111 ) 150.585
( 210 ) M 97 00674
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 151.916
( 210 ) M 97 00572
( 180 ) 2017.02.21.
( 111 ) 152.004
( 210 ) M 97 00506
( 180 ) 2017.02.17.
( 111 ) 152.006
( 210 ) M 97 00518
( 180 ) 2017.02.17.
( 111 ) 152.007
( 210 ) M 97 00528
( 180 ) 2017.02.18.
( 111 ) 152.014
( 210 ) M 97 00620
( 180 ) 2017.02.24.
( 111 ) 152.187
( 210 ) M 97 00652
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 152.395
( 210 ) M 97 00454
( 180 ) 2017.02.12.
( 111 ) 152.396
( 210 ) M 97 00471
( 180 ) 2017.02.13.
( 111 ) 152.415
( 210 ) M 97 00671
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 152.514
( 210 ) M 97 00583
( 180 ) 2017.02.21.
( 111 ) 152.537
( 210 ) M 97 00456
( 180 ) 2017.02.12.
( 111 ) 152.773
( 210 ) M 97 00667
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( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 153.232
( 210 ) M 97 00586
( 180 ) 2017.02.21.
( 111 ) 153.671
( 210 ) M 97 00693
( 180 ) 2017.02.27.
( 111 ) 153.839
( 210 ) M 97 00378
( 180 ) 2017.02.07.
( 111 ) 154.928
( 210 ) M 97 00580
( 180 ) 2017.02.21.
( 111 ) 156.040
( 210 ) M 97 00584
( 180 ) 2017.02.21.
( 111 ) 158.229
( 210 ) M 97 00552
( 180 ) 2017.02.19.
( 111 ) 171.632
( 210 ) M 97 00673
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 190.068
( 210 ) M 07 00484
( 180 ) 2017.02.08.
( 111 ) 190.071
( 210 ) M 07 00339
( 180 ) 2017.02.01.
( 111 ) 190.073
( 210 ) M 07 00340
( 180 ) 2017.02.01.
( 111 ) 190.074
( 210 ) M 07 00483
( 180 ) 2017.02.08.
( 111 ) 190.076
( 210 ) M 07 00344
( 180 ) 2017.02.01.
( 111 ) 190.108
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( 210 ) M 07 00482
( 180 ) 2017.02.08.
( 111 ) 190.110
( 210 ) M 07 00343
( 180 ) 2017.02.01.
( 111 ) 190.114
( 210 ) M 07 00341
( 180 ) 2017.02.01.
( 111 ) 190.230
( 210 ) M 07 00415
( 180 ) 2017.02.08.
( 111 ) 190.360
( 210 ) M 07 00405
( 180 ) 2017.02.07.
( 111 ) 190.367
( 210 ) M 07 00363
( 180 ) 2017.02.02.
( 111 ) 190.432
( 210 ) M 07 00474
( 180 ) 2017.02.13.
( 111 ) 190.433
( 210 ) M 07 00472
( 180 ) 2017.02.13.
( 111 ) 191.515
( 210 ) M 06 03920
( 180 ) 2016.12.01.
( 111 ) 191.518
( 210 ) M 07 00503
( 180 ) 2017.02.14.
( 111 ) 191.538
( 210 ) M 06 03696
( 180 ) 2016.12.07.
( 111 ) 191.566
( 210 ) M 07 00530
( 180 ) 2017.02.15.
( 111 ) 191.568
( 210 ) M 07 00510
( 180 ) 2017.02.15.
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( 111 ) 191.574
( 210 ) M 07 00509
( 180 ) 2017.02.15.
( 111 ) 191.579
( 210 ) M 07 00522
( 180 ) 2017.02.15.
( 111 ) 191.580
( 210 ) M 07 00511
( 180 ) 2017.02.15.
( 111 ) 191.730
( 210 ) M 07 00657
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 191.765
( 210 ) M 06 04065
( 180 ) 2017.02.07.
( 111 ) 191.797
( 210 ) M 07 00532
( 180 ) 2017.02.16.
( 111 ) 191.811
( 210 ) M 07 00539
( 180 ) 2017.02.16.
( 111 ) 191.812
( 210 ) M 07 00534
( 180 ) 2017.02.16.
( 111 ) 191.826
( 210 ) M 07 00607
( 180 ) 2017.02.21.
( 111 ) 191.834
( 210 ) M 07 00598
( 180 ) 2017.02.21.
( 111 ) 191.837
( 210 ) M 07 00593
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 191.854
( 210 ) M 07 00490
( 180 ) 2017.02.14.
( 111 ) 191.855
( 210 ) M 07 00491
( 180 ) 2017.02.14.
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( 111 ) 191.856
( 210 ) M 07 00492
( 180 ) 2017.02.14.
( 111 ) 191.858
( 210 ) M 07 00489
( 180 ) 2017.02.14.
( 111 ) 191.867
( 210 ) M 07 00493
( 180 ) 2017.02.14.
( 111 ) 191.872
( 210 ) M 07 00676
( 180 ) 2017.02.28.
( 111 ) 191.873
( 210 ) M 07 00485
( 180 ) 2017.02.14.
( 111 ) 191.874
( 210 ) M 07 00678
( 180 ) 2017.02.28.
( 111 ) 191.877
( 210 ) M 07 00495
( 180 ) 2017.02.14.
( 111 ) 191.878
( 210 ) M 07 00670
( 180 ) 2017.02.28.
( 111 ) 191.879
( 210 ) M 07 00496
( 180 ) 2017.02.14.
( 111 ) 191.881
( 210 ) M 07 00499
( 180 ) 2017.02.14.
( 111 ) 191.882
( 210 ) M 07 00500
( 180 ) 2017.02.14.
( 111 ) 191.884
( 210 ) M 07 00502
( 180 ) 2017.02.14.
( 111 ) 191.889
( 210 ) M 07 00671
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( 180 ) 2017.02.28.
( 111 ) 191.901
( 210 ) M 07 00494
( 180 ) 2017.02.14.
( 111 ) 191.902
( 210 ) M 07 00589
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 191.915
( 210 ) M 07 00591
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 191.916
( 210 ) M 07 00590
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 191.918
( 210 ) M 07 00624
( 180 ) 2017.02.22.
( 111 ) 191.920
( 210 ) M 07 00625
( 180 ) 2017.02.22.
( 111 ) 191.921
( 210 ) M 07 00620
( 180 ) 2017.02.22.
( 111 ) 191.922
( 210 ) M 07 00623
( 180 ) 2017.02.22.
( 111 ) 191.923
( 210 ) M 07 00618
( 180 ) 2017.02.22.
( 111 ) 191.924
( 210 ) M 07 00421
( 180 ) 2017.02.08.
( 111 ) 191.960
( 210 ) M 07 00420
( 180 ) 2017.02.08.
( 111 ) 191.963
( 210 ) M 07 00416
( 180 ) 2017.02.08.
( 111 ) 191.966
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( 210 ) M 07 00413
( 180 ) 2017.02.08.
( 111 ) 192.124
( 210 ) M 07 00326
( 180 ) 2017.02.01.
( 111 ) 192.125
( 210 ) M 07 00325
( 180 ) 2017.02.01.
( 111 ) 192.127
( 210 ) M 07 00324
( 180 ) 2017.02.01.
( 111 ) 192.215
( 210 ) M 07 00594
( 180 ) 2017.02.21.
( 111 ) 192.255
( 210 ) M 07 00592
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 192.257
( 210 ) M 07 00582
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 192.259
( 210 ) M 07 00580
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 192.260
( 210 ) M 07 00579
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 192.261
( 210 ) M 07 00576
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 192.263
( 210 ) M 07 00571
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 192.264
( 210 ) M 07 00569
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 192.266
( 210 ) M 07 00566
( 180 ) 2017.02.20.
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( 111 ) 192.267
( 210 ) M 07 00564
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 192.268
( 210 ) M 07 00557
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 192.269
( 210 ) M 07 00397
( 180 ) 2017.02.06.
( 111 ) 192.270
( 210 ) M 07 00396
( 180 ) 2017.02.06.
( 111 ) 192.271
( 210 ) M 07 00394
( 180 ) 2017.02.06.
( 111 ) 192.272
( 210 ) M 07 00393
( 180 ) 2017.02.06.
( 111 ) 192.273
( 210 ) M 07 00391
( 180 ) 2017.02.06.
( 111 ) 192.274
( 210 ) M 07 00385
( 180 ) 2017.02.06.
( 111 ) 192.278
( 210 ) M 07 00390
( 180 ) 2017.02.06.
( 111 ) 192.342
( 210 ) M 07 00544
( 180 ) 2017.02.19.
( 111 ) 192.344
( 210 ) M 07 00549
( 180 ) 2017.02.19.
( 111 ) 192.347
( 210 ) M 07 00375
( 180 ) 2017.02.05.
( 111 ) 192.349
( 210 ) M 07 00372
( 180 ) 2017.02.05.
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( 111 ) 192.350
( 210 ) M 07 00546
( 180 ) 2017.02.19.
( 111 ) 192.358
( 210 ) M 07 00543
( 180 ) 2017.02.19.
( 111 ) 192.359
( 210 ) M 07 00379
( 180 ) 2017.02.05.
( 111 ) 192.390
( 210 ) M 07 00633
( 180 ) 2017.02.23.
( 111 ) 192.392
( 210 ) M 07 00439
( 180 ) 2017.02.09.
( 111 ) 192.409
( 210 ) M 07 00639
( 180 ) 2017.02.23.
( 111 ) 192.411
( 210 ) M 07 00426
( 180 ) 2017.02.09.
( 111 ) 192.414
( 210 ) M 07 00424
( 180 ) 2017.02.09.
( 111 ) 192.495
( 210 ) M 07 00662
( 180 ) 2017.02.27.
( 111 ) 192.496
( 210 ) M 07 00661
( 180 ) 2017.02.27.
( 111 ) 192.497
( 210 ) M 07 00660
( 180 ) 2017.02.27.
( 111 ) 192.498
( 210 ) M 07 00476
( 180 ) 2017.02.13.
( 111 ) 192.499
( 210 ) M 07 00477
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( 180 ) 2017.02.13.
( 111 ) 192.501
( 210 ) M 07 00481
( 180 ) 2017.02.13.
( 111 ) 192.502
( 210 ) M 07 00456
( 180 ) 2017.02.13.
( 111 ) 192.503
( 210 ) M 07 00457
( 180 ) 2017.02.13.
( 111 ) 192.504
( 210 ) M 07 00465
( 180 ) 2017.02.13.
( 111 ) 192.505
( 210 ) M 07 00467
( 180 ) 2017.02.13.
( 111 ) 192.508
( 210 ) M 07 00473
( 180 ) 2017.02.13.
( 111 ) 192.509
( 210 ) M 07 00475
( 180 ) 2017.02.13.
( 111 ) 192.520
( 210 ) M 07 00653
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 192.522
( 210 ) M 07 00646
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 192.527
( 210 ) M 07 00443
( 180 ) 2017.02.12.
( 111 ) 192.528
( 210 ) M 07 00448
( 180 ) 2017.02.12.
( 111 ) 192.530
( 210 ) M 07 00643
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 192.543
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( 210 ) M 07 00447
( 180 ) 2017.02.12.
( 111 ) 192.547
( 210 ) M 07 00650
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 192.549
( 210 ) M 07 00655
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 192.562
( 210 ) M 07 00679
( 180 ) 2017.02.28.
( 111 ) 192.563
( 210 ) M 07 00675
( 180 ) 2017.02.28.
( 111 ) 192.571
( 210 ) M 07 00672
( 180 ) 2017.02.28.
( 111 ) 192.637
( 210 ) M 07 00567
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 192.638
( 210 ) M 07 00565
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 192.693
( 210 ) M 07 00377
( 180 ) 2017.02.05.
( 111 ) 192.713
( 210 ) M 07 00367
( 180 ) 2017.02.05.
( 111 ) 192.847
( 210 ) M 07 00358
( 180 ) 2017.02.02.
( 111 ) 192.848
( 210 ) M 07 00353
( 180 ) 2017.02.02.
( 111 ) 192.849
( 210 ) M 07 00332
( 180 ) 2017.02.01.
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( 111 ) 192.854
( 210 ) M 07 00609
( 180 ) 2017.02.21.
( 111 ) 192.855
( 210 ) M 07 00354
( 180 ) 2017.02.02.
( 111 ) 192.857
( 210 ) M 07 00508
( 180 ) 2017.02.15.
( 111 ) 192.860
( 210 ) M 07 00361
( 180 ) 2017.02.02.
( 111 ) 192.861
( 210 ) M 07 00349
( 180 ) 2017.02.02.
( 111 ) 192.865
( 210 ) M 07 00408
( 180 ) 2017.02.07.
( 111 ) 192.867
( 210 ) M 07 00407
( 180 ) 2017.02.07.
( 111 ) 192.871
( 210 ) M 07 00615
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 192.875
( 210 ) M 07 00613
( 180 ) 2017.02.19.
( 111 ) 192.881
( 210 ) M 07 00515
( 180 ) 2017.02.15.
( 111 ) 192.883
( 210 ) M 07 00362
( 180 ) 2017.02.02.
( 111 ) 192.886
( 210 ) M 07 00409
( 180 ) 2017.02.07.
( 111 ) 192.887
( 210 ) M 07 00410
( 180 ) 2017.02.07.
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( 111 ) 192.888
( 210 ) M 07 00512
( 180 ) 2017.02.15.
( 111 ) 192.891
( 210 ) M 07 00355
( 180 ) 2017.02.02.
( 111 ) 192.894
( 210 ) M 07 00514
( 180 ) 2017.02.15.
( 111 ) 192.900
( 210 ) M 07 00350
( 180 ) 2017.02.02.
( 111 ) 192.901
( 210 ) M 07 00553
( 180 ) 2017.02.19.
( 111 ) 192.902
( 210 ) M 07 00352
( 180 ) 2017.02.02.
( 111 ) 192.911
( 210 ) M 07 00351
( 180 ) 2017.02.02.
( 111 ) 192.925
( 210 ) M 07 00388
( 180 ) 2017.02.06.
( 111 ) 193.056
( 210 ) M 07 00628
( 180 ) 2017.02.22.
( 111 ) 193.057
( 210 ) M 07 00412
( 180 ) 2017.02.08.
( 111 ) 193.358
( 210 ) M 07 00327
( 180 ) 2017.02.01.
( 111 ) 193.364
( 210 ) M 07 00400
( 180 ) 2017.02.07.
( 111 ) 193.410
( 210 ) M 07 00386
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( 180 ) 2017.02.06.
( 111 ) 193.474
( 210 ) M 07 00442
( 180 ) 2017.02.12.
( 111 ) 193.534
( 210 ) M 07 00455
( 180 ) 2017.02.12.
( 111 ) 193.563
( 210 ) M 07 00431
( 180 ) 2017.02.09.
( 111 ) 193.564
( 210 ) M 07 00433
( 180 ) 2017.02.09.
( 111 ) 193.658
( 210 ) M 07 00454
( 180 ) 2017.02.12.
( 111 ) 193.855
( 210 ) M 07 00451
( 180 ) 2017.02.08.
( 111 ) 194.203
( 210 ) M 07 00498
( 180 ) 2017.02.14.
( 111 ) 194.271
( 210 ) M 07 00389
( 180 ) 2017.02.06.
( 111 ) 194.272
( 210 ) M 07 00392
( 180 ) 2017.02.06.
( 111 ) 194.444
( 210 ) M 07 00329
( 180 ) 2017.02.01.
( 111 ) 194.627
( 210 ) M 07 02813
( 180 ) 2017.02.12.
( 111 ) 194.821
( 210 ) M 07 00552
( 180 ) 2017.02.19.
( 111 ) 195.117
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( 210 ) M 07 00436
( 180 ) 2017.02.09.
( 111 ) 195.457
( 210 ) M 07 00551
( 180 ) 2017.02.19.
( 111 ) 195.471
( 210 ) M 07 00644
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 195.629
( 210 ) M 07 00471
( 180 ) 2017.02.13.
( 111 ) 196.192
( 210 ) M 08 01438
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 197.382
( 210 ) M 07 00604
( 180 ) 2017.02.21.
( 111 ) 198.104
( 210 ) M 07 00647
( 180 ) 2017.02.26.
( 111 ) 198.177
( 210 ) M 07 00563
( 180 ) 2017.02.20.
( 111 ) 198.619
( 210 ) M 07 00323
( 180 ) 2017.02.01.
( 111 ) 199.876
( 210 ) M 07 00402
( 180 ) 2017.02.07.
( 111 ) 202.719
( 210 ) M 07 00674
( 180 ) 2017.02.28.
( 111 ) 202.834
( 210 ) M 10 02798
( 180 ) 2017.02.16.
( 111 ) 207.122
( 210 ) M 11 03099
( 180 ) 2017.02.28.
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A rovat 241 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 118.891
( 732 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 120.138
( 732 ) Actavis Group ehf., Reykjavíkurvegi 76-78 (IS)
( 111 ) 120.239
( 732 ) AMPEX Systems Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), California (US)
( 111 ) 121.327
( 732 ) BUSH BOAKE ALLEN LIMITED, LONDON E17 5QP (GB)
( 111 ) 127.097
( 732 ) USG INTERIORS, INC. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 149.889
( 732 ) THERMOFOAM Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 152.240
( 732 ) GABRIELLE STUDIO, INC. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 152.245
( 732 ) GABRIELLE STUDIO, INC. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 152.482
( 732 ) NQA Certification Limited, Dunstable, Bedfordshire (GB)
( 111 ) 152.617
( 732 ) Briggs & Stratton Corporation, Wauwatosa (US)
( 111 ) 153.356
( 732 ) HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED, London (GB)
( 111 ) 153.853
( 732 ) REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, Köln (DE)
( 111 ) 154.020
( 732 ) The Polo/Lauren Company, L.P. (New York államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 154.021
( 732 ) The Polo/Lauren Company, L.P. (New York államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 154.022
( 732 ) The Polo/Lauren Company, L.P. (New York államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 154.023
( 732 ) The Polo/Lauren Company, L.P. (New York államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 154.025
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( 732 ) The Polo/Lauren Company, L.P. (New York államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

( 111 ) 154.044
( 732 ) Koós László, Esztergom (HU)
( 111 ) 154.331
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, (also trading as Seven-Up International)(Írország törvényei
szerint működő vállalat), Hamilton, Bermuda (BM)
( 111 ) 154.642
( 732 ) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint működő vállalat), Groton, Connecticut (US)
( 111 ) 154.772
( 732 ) Dell Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Round Rock, Texas (US)
( 111 ) 155.480
( 732 ) Kovács Kristóf, Budapest (HU)
( 111 ) 158.424
( 732 ) Operavisit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.387
( 732 ) Skála Gamma Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.388
( 732 ) Skála Gamma Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.389
( 732 ) Skála Gamma Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 190.390
( 732 ) Skála Gamma Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 192.290
( 732 ) Carpologia Kft., Kecskemét (HU)
( 111 ) 192.291
( 732 ) Carpologia Kft., Kecskemét (HU)
( 111 ) 192.299
( 732 ) Carpologia Kft., Kecskemét (HU)
( 111 ) 192.941
( 732 ) Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 193.275
( 732 ) Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 193.341
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 193.550
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( 732 ) Makk Ferenc, Dunasziget (HU)

( 111 ) 193.623
( 732 ) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 193.644
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 195.759
( 732 ) POD CEE Számítástechnikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 197.649
( 732 ) Atlas Copco Airpower N.V., Wilrijk (BE)
A rovat 38 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 116.446
( 732 ) Királyhegy'71 Kft., Sárospatak (HU)
( 111 ) 119.902
( 732 ) Henkel IP & Holding GmbH, Düsseldorf (DE)
( 111 ) 120.138
( 732 ) Actavis Group ehf., Reykjavíkurvegi 76-78 (IS)
( 111 ) 122.477
( 732 ) Királyhegy'71 Kft., Sárospatak (HU)
( 111 ) 143.997
( 732 ) Henkel IP & Holding GmbH, Düsseldorf (DE)
( 111 ) 151.813
( 732 ) Dell Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Round Rock, Texas (US)
( 111 ) 152.061
( 732 ) E*TRADE Financial Corporation, New York, New York (US)
( 111 ) 152.482
( 732 ) NQA Certification Limited, Dunstable, Bedfordshire (GB)
( 111 ) 152.888
( 732 ) Kondor János 4/9, Debrecen (HU)
Bella Péter 1/9, Sopron (HU)
Csák István 1/9, Pécs (HU)
Hencz Sándor 1/9, Siófok (HU)
MAKRO-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1/9, Jászberény (HU)
Törökné Szél Anna 1/9, Szeged (HU)
( 111 ) 153.853
( 732 ) REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, Köln (DE)
( 111 ) 154.772
( 732 ) Dell Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Round Rock, Texas (US)
( 111 ) 171.434
( 732 ) Mondelez Hungária IP Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 174.098
( 732 ) GT Global Trademarks SA, Martigny (CH)
( 111 ) 175.707
( 732 ) GT Global Trademarks SA, Martigny (CH)
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( 111 ) 186.982
( 732 ) ULIXES Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 195.759
( 732 ) POD CEE Számítástechnikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 195.893
( 732 ) Lapcom Zrt., Győr (HU)
( 111 ) 196.059
( 732 ) Lapcom Zrt., Győr (HU)
( 111 ) 197.432
( 732 ) Bally Gaming, Inc., Las Vegas, Nevada (US)
( 111 ) 197.562
( 732 ) Bally Gaming, Inc., Las Vegas, Nevada (US)
( 111 ) 199.620
( 732 ) Palotás János, Budapest (HU)
( 111 ) 199.621
( 732 ) Palotás János, Budapest (HU)
( 111 ) 199.822
( 732 ) Királyhegy'71 Kft., Sárospatak (HU)
( 111 ) 199.832
( 732 ) Királyhegy'71 Kft., Sárospatak (HU)
( 111 ) 200.128
( 732 ) Fresh Breezes Investment Limited, Road Town, Tortola (VG)
( 111 ) 200.129
( 732 ) Fresh Breezes Investment Limited, Road Town, Tortola (VG)
( 111 ) 200.387
( 732 ) Fresh Breezes Investment Limited, Road Town, Tortola (VG)
( 111 ) 200.809
( 732 ) Pear to Pear Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 201.031
( 732 ) Fresh Breezes Investment Limited, Road Town, Tortola (VG)
( 111 ) 201.533
( 732 ) Lapcom Zrt., Győr (HU)
( 111 ) 201.534
( 732 ) Lapcom Zrt., Győr (HU)
( 111 ) 209.615
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( 732 ) Dr. Balla Róbert 1/2, Budapest (HU)

Dr. Gáva Tamás 1/2, Budapest (HU)
( 111 ) 210.508
( 732 ) Dr. Balla Róbert 1/2, Budapest (HU)
Dr. Gáva Tamás 1/2, Budapest (HU)
( 111 ) 210.602
( 732 ) Morácz Adrienn, Nagykanizsa (HU)
( 111 ) 212.378
( 732 ) Tóth Brigitta, Budapest (HU)
( 111 ) 212.379
( 732 ) Tóth Brigitta, Budapest (HU)
( 111 ) 213.076
( 732 ) Tóth Brigitta, Budapest (HU)
( 111 ) 213.955
( 732 ) Tóth Brigitta, Budapest (HU)
( 111 ) 213.995
( 732 ) S. Racing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 214.938
( 732 ) S. Racing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 216.395
( 732 ) Lapcom Zrt., Győr (HU)
( 111 ) 216.396
( 732 ) Lapcom Zrt., Győr (HU)
( 111 ) 217.073
( 732 ) KGM-INVEST Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 219.224
( 732 ) Gránit-Pólus Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 219.976
( 732 ) Fresh Breezes Investment Limited, Road Town, Tortola (VG)
A rovat 45 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 117.522
( 732 ) WM. WRIGLEY JR. CO., Chicago, Illinois (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 117.704
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), Hamilton,
Bermuda (BM)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 117.705
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, also trading as Seven-Up International (Ír törvények szerint
működő cég), Hamilton, Bermuda (BM)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 117.994
( 732 ) WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 118.896
( 732 ) WM. Wrigley J.R. Co., Chicago, Illinois (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 119.077
( 732 ) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 123.221
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), Hamilton,
Bermuda (BM)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 135.111
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), Hamilton,
Bermuda (BM)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 137.088
( 732 ) World Wrestling Entertainment, Inc., Stamford, Connecticut (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 140.826
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, also trading as Seven-Up International (Ír törvények szerint
működő cég), Hamilton, Bermuda (BM)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 144.145
( 732 ) Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Róma (IT)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 144.897
( 732 ) Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois állam (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 145.403
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( 732 ) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)

( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 149.157
( 732 ) WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 149.239
( 732 ) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 149.801
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, also trading as Seven-Up international (Ir törvények szerint
működő cég), Hamilton Bermuda (BM)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 149.996
( 732 ) WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 151.250
( 732 ) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 151.376
( 732 ) WEBC Ingatlan Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 152.240
( 732 ) GABRIELLE STUDIO, INC. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 152.245
( 732 ) GABRIELLE STUDIO, INC. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 152.705
( 732 ) WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 153.356
( 732 ) HSBC GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED, London (GB)
( 740 ) HEGYMEGI-BARAKONYI ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 111 ) 155.480
( 732 ) Kovács Kristóf, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 160.124
( 732 ) Europe Brands S.á r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 163.209
( 732 ) Seeds of Change, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), McLean, Virginia állam (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 164.538
( 732 ) Zoetis P LLC, New Jersey (US)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 175.914
( 732 ) Abbott Medical Optics Inc., Santa Ana, California (US)
( 740 ) HEGYMEGI-BARAKONYI ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 111 ) 186.479
( 732 ) SANDOZ Hungária Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 191.052
( 732 ) Wm.Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Chicago, Illinois (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 197.963
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.964
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.965
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.967
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.968
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.969
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.970
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.995
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
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( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

( 111 ) 197.996
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.997
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 197.999
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 198.010
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 199.217
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 199.456
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 199.458
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 199.466
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 203.165
( 732 ) Yahoo Holdings, Inc., Sunnyvale, California (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 203.166
( 732 ) Yahoo Holdings, Inc., Sunnyvale, California (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 203.308
( 732 ) Yahoo Holdings, Inc., Sunnyvale, California (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 203.319
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 203.334
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( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 205.133
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 206.752
( 732 ) Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Roma (IT)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 208.563
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.033
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.037
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.040
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.041
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.082
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.358
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.380
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.385
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 212.814
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 215.150
( 732 ) Wm. WRIGLEY Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
( 111 ) 215.732
( 732 ) AUCHAN HOLDING, Croix (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 217.941
( 732 ) Konsanszky Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Koncsánszki Dóra, Budapest
( 111 ) 217.942
( 732 ) Konsanszky Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Koncsánszki Dóra, Budapest
( 111 ) 222.395
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 222.478
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 69 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 117.522
( 732 ) WM. WRIGLEY JR. CO., Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 117.704
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), Hamilton,
Bermuda (BM)
( 111 ) 117.705
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, also trading as Seven-Up International (Ír törvények szerint
működő cég), Hamilton, Bermuda (BM)
( 111 ) 117.994
( 732 ) WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 118.896
( 732 ) WM. Wrigley J.R. Co., Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 119.077
( 732 ) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 123.221
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), Hamilton,
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Bermuda (BM)

( 111 ) 135.111
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), Hamilton,
Bermuda (BM)
( 111 ) 137.088
( 732 ) World Wrestling Entertainment, Inc., Stamford, Connecticut (US)
( 111 ) 140.826
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, also trading as Seven-Up International (Ír törvények szerint
működő cég), Hamilton, Bermuda (BM)
( 111 ) 144.145
( 732 ) Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Róma (IT)
( 111 ) 144.897
( 732 ) Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois állam (US)
( 111 ) 145.403
( 732 ) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 149.157
( 732 ) WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 149.239
( 732 ) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 149.801
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, also trading as Seven-Up international (Ir törvények szerint
működő cég), Hamilton Bermuda (BM)
( 111 ) 149.996
( 732 ) WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 151.250
( 732 ) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 151.376
( 732 ) WEBC Ingatlan Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 152.240
( 732 ) GABRIELLE STUDIO, INC. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 152.245
( 732 ) GABRIELLE STUDIO, INC. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 152.705
( 732 ) WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 155.480
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( 732 ) Kovács Kristóf, Budapest (HU)

( 111 ) 163.209
( 732 ) Seeds of Change, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), McLean, Virginia állam (US)
( 111 ) 175.914
( 732 ) Abbott Medical Optics Inc., Santa Ana, California (US)
( 111 ) 186.479
( 732 ) SANDOZ Hungária Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 191.052
( 732 ) Wm.Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 197.995
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 111 ) 197.996
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 111 ) 197.997
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 111 ) 197.999
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 111 ) 198.010
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 111 ) 199.217
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 111 ) 199.456
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 111 ) 199.458
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 111 ) 199.466
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 111 ) 203.319
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 203.334
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.133
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft. 100%, Budapest (HU)
( 111 ) 206.752
( 732 ) Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Roma (IT)
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( 111 ) 208.563
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft. 100%, Budapest (HU)
( 111 ) 210.082
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft. 100%, Budapest (HU)
( 111 ) 215.150
( 732 ) Wm. WRIGLEY Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 217.171
( 732 ) Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest (HU)
( 111 ) 222.395
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 222.478
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)
A rovat 46 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 115.615
( 732 ) The Timken Company (Ohio állam törvényei szerint bejegyzett cég), North Canton, Ohio (US)
( 111 ) 115.628
( 732 ) The Timken Company (Ohio állam törvényei szerint bejegyzett cég), North Canton, Ohio (US)
( 111 ) 117.704
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), Hamilton,
Bermuda (BM)
( 111 ) 117.705
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, also trading as Seven-Up International (Ír törvények szerint
működő cég), Hamilton, Bermuda (BM)
( 111 ) 120.020
( 732 ) The Timken Company, North Canton, Ohio (US)
( 111 ) 121.762
( 732 ) The Timken Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), North Canton, Ohio 44720 (US)
( 111 ) 123.221
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), Hamilton,
Bermuda (BM)
( 111 ) 135.111
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (also trading as Seven-Up International), Hamilton,
Bermuda (BM)
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( 111 ) 140.826
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, also trading as Seven-Up International (Ír törvények szerint
működő cég), Hamilton, Bermuda (BM)
( 111 ) 141.312
( 732 ) The Timken Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), North Canton, Ohio 44720 (US)
( 111 ) 149.801
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, also trading as Seven-Up international (Ir törvények szerint
működő cég), Hamilton Bermuda (BM)
( 111 ) 152.240
( 732 ) GABRIELLE STUDIO, INC. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 152.245
( 732 ) GABRIELLE STUDIO, INC. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 154.331
( 732 ) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, (also trading as Seven-Up International)(Írország törvényei
szerint működő vállalat), Hamilton, Bermuda (BM)
( 111 ) 158.424
( 732 ) Operavisit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 193.078
( 732 ) The Timken Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), North Canton, Ohio 44720 (US)
( 111 ) 193.550
( 732 ) Makk Ferenc, Dunasziget (HU)
( 111 ) 199.081
( 732 ) Gláser-Katona Zsuzsanna 50%, Budapest (HU)
Gláser Tamás 25%, Budapest (HU)
Vékony Dániel Sándor 25%, Budapest (HU)
( 111 ) 203.503
( 732 ) Gláser Péter 20%, Budapest (HU)
Gláser Tamás 20%, Budapest (HU)
Gláser-Katona Zsuzsanna 20%, Budapest (HU)
Vékony Dániel Sándor 20%, Budapest (HU)
Nagy Ágnes 10%, Budapest (HU)
Nagy Gusztáv 10%, Budapest (HU)
( 111 ) 210.121
( 732 ) EUROPHAN ANH Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 210.123
( 732 ) EUROPHAN ANH Kft., Budapest (HU)
A rovat 21 darab közlést tartalmaz.
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Használati szerződés
( 111 ) 210.121
( 732 ) EUROPHAN ANH Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 210.123
( 732 ) EUROPHAN ANH Kft., Budapest (HU)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 17 00597
( 731 ) IKO Artist Management Kft., Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 210 ) M 17 02530
( 731 ) HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 17 02531
( 731 ) HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 17 02532
( 731 ) HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 17 02533
( 731 ) HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 17 02534
( 731 ) HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 17 02535
( 731 ) HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 17 02536
( 731 ) HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 17 02537
( 731 ) HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 210 ) M 17 02538
( 731 ) HOLD Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
A rovat 9 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 210 ) M 77 00208
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 80 01249
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 97 01474
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( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

( 210 ) M 06 04082
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 00979
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 01468
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 07 01470
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 07 02187
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 01246
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 01725
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 02847
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 02848
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 06 03930
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 210 ) M 06 03931
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 210 ) M 07 02763
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 02764
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 02765
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 07 03700
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 00081
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 00369
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
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( 210 ) M 08 00334
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 02753
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 02752
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 02755
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 03485
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 02956
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 08 03872
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft., Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 08 03870
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 09 00526
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 01000
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 00998
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 00999
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 00997
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 01001
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 01286
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 09 02593
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 10 02406
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
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( 210 ) M 11 00978
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 11 02511
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 10 00449
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 10 00448
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 10 00445
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 10 01939
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 10 01940
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 10 01941
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 10 00447
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 12 03407
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 12 04440
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 12 04442
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 12 04439
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 12 03406
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 12 04441
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 210 ) M 10 01943
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
A rovat 53 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 597.311
( 541 ) BAILEYS
( 511 ) 25
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 654.939
( 541 ) SPRINGFIELD
( 511 ) 9
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 660.747
( 541 ) LUMINANCE
( 511 ) 3
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 836.919
( 541 ) ARDBEG
( 511 ) 33
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 852.462
( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 964.134
( 546 )
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 965.482
( 541 ) SYNOTABS
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.107.937
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( 541 ) VITAWATER
( 511 ) 5, 29-30, 32-33
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.214.783
( 541 ) CHARLIE~S
( 511 ) 5, 29, 32
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.253.413
( 541 ) NEWBIE
( 511 ) 25
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.269.119
( 541 ) AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS
( 511 ) 8, 10-11
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.301.770
( 541 ) HFM
( 511 ) 9
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.315.043
( 541 ) Quiss
( 511 ) 3
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.321.714
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.329.455
( 541 ) EuroPremium
( 511 ) 1-2, 19
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
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( 111 ) 1.340.855
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.346.500
( 546 )

( 511 ) 18, 25, 35
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.351.723
( 541 ) EkoMin
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.351.724
( 541 ) MultiSan
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.351.725
( 541 ) LinoMilk
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.351.726
( 541 ) PrimaSan
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.351.727
( 541 ) KatAni
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.351.889
( 546 )
( 511 ) 25, 35
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( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.351.890
( 546 )
( 511 ) 25, 35
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.351.936
( 546 )

( 511 ) 6
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.351.954
( 541 ) SINTACLOR
( 511 ) 9
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.351.993
( 546 )

( 511 ) 41
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.001
( 546 )

( 511 ) 1, 17, 19, 31, 35, 37, 44
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.007
( 546 )

( 511 ) 41
( 580 ) 2017.06.29.
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( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.138
( 541 ) SOLATI
( 511 ) 12
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.140
( 541 ) H350
( 511 ) 12
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.172
( 541 ) game guru
( 511 ) 9, 28, 35, 41-42
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.174
( 541 ) RAZ
( 511 ) 7, 11
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.235
( 541 ) PATRON
( 511 ) 1, 4, 9
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.256
( 541 ) CALMESAN
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.270
( 541 ) TRIOVITA
( 511 ) 1
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.344
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2017.06.29.
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( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.345
( 546 )
( 511 ) 9, 28
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.485
( 546 )
( 511 ) 18, 25, 35
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.486
( 546 )
( 511 ) 9, 28
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.487
( 546 )
( 511 ) 9, 28
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.488
( 546 )
( 511 ) 9, 28
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.489
( 546 )
( 511 ) 9, 28
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.490
( 546 )
( 511 ) 9, 28
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.494
( 541 ) delisana
( 511 ) 30
( 580 ) 2017.06.29.
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( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.495
( 541 ) dexamecine
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.497
( 541 ) LRS
( 511 ) 42
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.509
( 541 ) SOMAFLEX
( 511 ) 16
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.631
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.637
( 541 ) NETIZEN
( 511 ) 35, 43
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.658
( 541 ) ZIMTINOS
( 511 ) 30
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.684
( 541 ) NURAGE
( 511 ) 14, 18, 25
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.685
( 546 )
( 511 ) 12, 14, 16, 20-21, 25, 28, 36-37
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( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.797
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.849
( 541 ) BKS BANK
( 511 ) 9, 35-36, 42
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.882
( 546 )

( 511 ) 29-30, 32
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.352.922
( 541 ) GOLDEN RING
( 511 ) 33
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.353.009
( 546 )
( 511 ) 9, 28
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.353.010
( 546 )
( 511 ) 9, 28
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.353.012
( 546 )
( 511 ) 9, 12, 35, 37, 42
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
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( 111 ) 1.353.013
( 546 )
( 511 ) 9, 12, 35, 37, 42
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.353.078
( 546 )

( 511 ) 12, 25, 35, 37-39, 41-42
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.353.084
( 541 ) BRILLIANCE
( 511 ) 1
( 580 ) 2017.06.29.
( 450 ) GAZ 24/2017
( 111 ) 1.353.137
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.138
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.142
( 541 ) TOP GLOSS
( 511 ) 19
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.167
( 546 )

( 511 ) 39, 41-42
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017

W272

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 19. szám, 2017.10.16.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 111 ) 1.353.201
( 546 )

( 511 ) 3, 5, 44
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.227
( 546 )

( 511 ) 32, 35
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.328
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.331
( 541 ) OM ACTIV
( 511 ) 25, 28, 32
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.377
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.412
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( 541 ) PEM RT
( 511 ) 6
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.425
( 546 )
( 511 ) 6
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.438
( 541 ) ARKO MEN SKIN DEFENSE
( 511 ) 3, 8
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.472
( 546 )

( 511 ) 5, 9-11, 20, 25, 28, 35
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.508
( 541 ) QUICKPHOS
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.549
( 541 ) MYCOMFORT
( 511 ) 3
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.631
( 546 )

( 511 ) 35
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
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( 111 ) 1.353.634
( 541 ) LINK & GO
( 511 ) 9, 12, 42
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.733
( 541 ) Stanton Chase
( 511 ) 35
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.769
( 546 )

( 511 ) 16, 20, 35
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.803
( 541 ) CotoSan
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.804
( 541 ) AntiLaxan
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.805
( 541 ) SANO Akademie
( 511 ) 44
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.806
( 541 ) Sanolyte
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.807
( 541 ) SuSan
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( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.808
( 541 ) Sauengold
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.809
( 541 ) PigPlus
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.828
( 546 )

( 511 ) 6, 19
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.844
( 541 ) PEM VM
( 511 ) 6
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.868
( 541 ) IRU
( 511 ) 39, 41-42
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.887
( 546 )
( 511 ) 4, 7-8
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.889
( 546 )

( 511 ) 16
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
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( 111 ) 1.353.893
( 546 )
( 511 ) 4, 7-8
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.904
( 546 )

( 511 ) 29-30
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.935
( 546 )
( 511 ) 28, 35
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.990
( 546 )
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.353.991
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.017
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.090
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
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( 111 ) 1.354.171
( 546 )

( 511 ) 35-37, 39-40, 42
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.204
( 546 )
( 511 ) 25, 35
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.231
( 541 ) Meggi
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.232
( 541 ) AcidoSan
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.233
( 541 ) BoviFit
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.234
( 541 ) StimuDigest
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.235
( 541 ) NutriCube
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
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( 111 ) 1.354.236
( 541 ) SanAmmat
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.237
( 541 ) Mipro
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.304
( 541 ) MINICOMPACTA
( 511 ) 7, 9, 11
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.483
( 541 ) TIR
( 511 ) 39, 41-42
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.521
( 541 ) MYHIVE
( 511 ) 35-37, 39-40, 42
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.572
( 546 )
( 511 ) 19-20, 35, 40, 42
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.597
( 546 )
( 511 ) 9, 28
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.598
( 541 ) Rediema
( 511 ) 3, 5, 35
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.603
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( 546 )
( 511 ) 1, 7-8, 11, 35
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.634
( 541 ) content guru
( 511 ) 9, 35, 41-42
( 580 ) 2017.07.06.
( 450 ) GAZ 25/2017
( 111 ) 1.354.935
( 541 ) LURS
( 511 ) 1
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.354.956
( 541 ) CRIMPED
( 511 ) 34
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.354.983
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.014
( 541 ) CRIMPING
( 511 ) 34
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.031
( 541 ) S. COIFMAN
( 511 ) 9, 14
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.034
( 541 ) DextroFAT
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.035
( 541 ) FaserSan
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( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.036
( 541 ) Protamino
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.037
( 541 ) Lactoma
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.038
( 546 )
( 511 ) 9, 28
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.039
( 541 ) PorcSan
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.040
( 541 ) BoliSan
( 511 ) 5, 31
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.041
( 541 ) SanEnergy
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.063
( 541 ) ManFlu
( 511 ) 5, 29-30
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.069
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( 546 )

( 511 ) 10, 12, 18
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.200
( 546 )
( 511 ) 11, 18, 20
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.293
( 546 )
( 511 ) 16, 18
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.294
( 546 )

( 511 ) 8, 21
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.295
( 546 )

( 511 ) 8, 21
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.392
( 541 ) Siberian way
( 511 ) 33
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.428
( 541 ) GENESIS
( 511 ) 25
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.446
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( 541 ) WITT/KIEFFER

( 511 ) 35
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.510
( 546 )
( 511 ) 32
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.580
( 546 )

( 511 ) 29-30, 43
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.597
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.750
( 546 )

( 511 ) 16, 33, 35
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.789
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( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.876
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.877
( 546 )

( 511 ) 6-7
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
( 111 ) 1.355.946
( 541 ) ZEPTOROZ
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.07.13.
( 450 ) GAZ 26/2017
A rovat 148 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 658.439
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 755.863
( 151 ) 2017.10.10.
( 111 ) 784.184
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 879.196
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 977.790
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.202.603
( 151 ) 2017.10.09.
( 111 ) 1.250.012
( 151 ) 2017.10.09.
( 111 ) 1.271.745
( 151 ) 2017.10.09.
( 111 ) 1.274.146
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.302.278
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.318.941
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.321.319
( 151 ) 2017.10.09.
( 111 ) 1.330.724
( 151 ) 2017.10.09.
( 111 ) 1.330.805
( 151 ) 2017.10.09.
( 111 ) 1.330.860
( 151 ) 2017.10.09.
( 111 ) 1.330.862
( 151 ) 2017.10.09.
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( 111 ) 1.330.910
( 151 ) 2017.10.09.
( 111 ) 1.331.178
( 151 ) 2017.10.09.
( 111 ) 1.331.235
( 151 ) 2017.10.09.
( 111 ) 1.331.249
( 151 ) 2017.10.09.
( 111 ) 1.331.269
( 151 ) 2017.10.10.
( 111 ) 1.331.272
( 151 ) 2017.10.10.
( 111 ) 1.331.328
( 151 ) 2017.10.10.
( 111 ) 1.331.347
( 151 ) 2017.10.10.
( 111 ) 1.331.454
( 151 ) 2017.10.10.
( 111 ) 1.331.550
( 151 ) 2017.10.10.
( 111 ) 1.331.605
( 151 ) 2017.10.10.
( 111 ) 1.331.620
( 151 ) 2017.10.10.
( 111 ) 1.331.690
( 151 ) 2017.10.10.
( 111 ) 1.331.691
( 151 ) 2017.10.10.
( 111 ) 1.331.836
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.331.842
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.331.867
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.331.963
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( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.331.979
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.077
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.088
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.112
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.174
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.175
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.176
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.273
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.322
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.341
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.342
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.479
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.510
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.524
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.535
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.542
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.794
( 151 ) 2017.10.04.
W287

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 122. évfolyam 19. szám, 2017.10.16.
Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

( 111 ) 1.332.818
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.824
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.862
( 151 ) 2017.10.04.
( 111 ) 1.332.962
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.332.966
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.332.967
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.024
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.065
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.112
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.231
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.239
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.308
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.315
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.329
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.347
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.387
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.391
( 151 ) 2017.10.02.
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( 111 ) 1.333.472
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.473
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.476
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.576
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.645
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.653
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.717
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.749
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.809
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.945
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.333.997
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.035
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.052
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.065
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.067
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.087
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.092
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.123
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( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.171
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.181
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.288
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.324
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.327
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.385
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.390
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.419
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.446
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.470
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.477
( 151 ) 2017.10.02.
( 111 ) 1.334.487
( 151 ) 2017.10.02.
A rovat 98 darab közlést tartalmaz.
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