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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 218.753
( 151 ) 2016.07.14.
( 210 ) M 15 00149
( 220 ) 2015.01.20.
( 732 ) Solarys Optik Kft., Szomód (HU)
( 740 ) dr. Kelemen Tamás ügyvéd, Tata
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 220.483
( 151 ) 2017.01.20.
( 210 ) M 16 00925
( 220 ) 2016.03.17.
( 732 ) Sólyom Zsuzsanna, Salgótarján (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30
35

Különféle édesipari termékek, cukrászkészítmények.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek édesipari termékekkel kapcsolatban.

( 111 ) 222.457
( 151 ) 2017.09.08.
( 210 ) M 16 02264
( 220 ) 2016.07.05.
( 732 ) Bartha Miklós, Budapest (HU)
( 740 ) Kallainé Dr. Csilléry Alexandra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 222.863
( 151 ) 2017.11.02.
( 210 ) M 17 02974
( 220 ) 2013.05.22.
( 732 ) Grupo Bimbo S.A. de C.V., Mexico (MX)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) THINS
( 511 ) 29

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

kocsonyák (zselék), lekvárok (dzsemek), tojás; tojáspor; tej és tejtermékek; karamellkrém [karamellizált tejkrém];
étkezési olajok és zsírok, margarin, vaj, kolbász; balkáni sajt (feta típusú); levesek; készítmények leves
készítéshez; joghurt; paradicsompüré; sültburgonya, chips; sültburgonya; mogyorók, elkészített; földimogyoró
elkészítve; datolya; feldolgozott dió; mazsola; csemegeuborka.
30

Kenyér; zsemlék, süteménytészta (pép, formázható); pizza; pudingok; szendvicsek; hamburger zsemle

(szendvicsek), torták; gyümölcsös sütemények/torták, kukoricás tortilla lapok; quesadilla (töltött tortilla);
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enchilada (hússal töltött és chilivel ízesített kukorica tortilla) hosszúkás zsemlefélék, hot-dog kiflik,

cukrászsütemények; aprósütemények, kekszek; kávé; kukoricaliszt; kandiscukor; méz; szágó, kovász; mustár;
ecet; étkezési tésztafélék; ételkeményítő; piskóták, piskótatészták; briós; amerikaimogyorós cukrászsütemények;
zabpehely; kukoricás falatkák; rágógumi; sült kukorica; mentacukorkák; menta cukrászati használatra;
szerecsendió; szószok, a salátához való szószok kivételével; kukorica tortillás chips.
( 111 ) 222.865
( 151 ) 2017.11.06.
( 210 ) M 17 01296
( 220 ) 2017.04.21.
( 732 ) Ragonese Kft., Újhartyán (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Olaszországból származó jégkrémek, jégkrémkészítmények, jégkrémtorták, fagyasztott joghurt,

cukrászsütemények, ehető jég, jégkrémpor, jégkrémet tartalmazó gabonakészítmények.
( 111 ) 222.866
( 151 ) 2017.11.06.
( 210 ) M 17 01053
( 220 ) 2017.03.31.
( 732 ) Minár Kft., Gyula (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; vizsgálatok és kezelések; egészségügyi állapotfelmérés és tanácsadás; fizikoterápia,

fizioterápia; terápiás szolgáltatások; betegápolási kezelések; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai.
( 111 ) 222.867
( 151 ) 2017.11.06.
( 210 ) M 17 01051
( 220 ) 2017.03.31.
( 732 ) Csatlós Regina, Nyíregyháza (HU)
( 546 )
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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).
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.
( 111 ) 222.868
( 151 ) 2017.11.06.
( 210 ) M 17 01047
( 220 ) 2017.03.29.
( 732 ) Heincz Norbert, Göd (HU)
Pataki Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ács Balázs ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 222.869
( 151 ) 2017.11.06.
( 210 ) M 17 01046
( 220 ) 2017.03.29.
( 732 ) Studiorum 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4

Benzin üzemanyag; gépjármű üzemanyagok; dízelolaj; benzin.

( 111 ) 222.870
( 151 ) 2017.11.06.
( 210 ) M 17 00929
( 220 ) 2017.03.21.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 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).
( 111 ) 222.871
( 151 ) 2017.11.06.
( 210 ) M 17 00672
( 220 ) 2017.02.27.
( 732 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Sasad Liget
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Ingatlanügyletek.

( 111 ) 222.872
( 151 ) 2017.11.06.
( 210 ) M 17 00671
( 220 ) 2017.02.27.
( 732 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dagály Residence
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Ingatlanügyletek.

( 111 ) 222.873
( 151 ) 2017.11.06.
( 210 ) M 16 03531
( 220 ) 2016.11.09.
( 732 ) Nagy Dávid, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
44

Háztartási és közérzetjavító eszközök értékesítése.
Egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának felméréséhez; egészségügyi kockázatfelmérések.

( 111 ) 222.874
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( 151 ) 2017.11.08.
( 210 ) M 16 02968
( 220 ) 2016.09.19.
( 732 ) Central Europeas American Studio Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Alfred Nobel Open Business School Switzerland
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 222.875
( 151 ) 2017.11.08.
( 210 ) M 16 03626
( 220 ) 2016.11.18.
( 732 ) GlobalPlaza Kft., Budapest (HU)
( 541 ) globalplaza
( 511 ) 35

Márkaalkotási szolgáltatások; internetes weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása.

( 111 ) 222.876
( 151 ) 2017.11.08.
( 210 ) M 17 00768
( 220 ) 2017.03.07.
( 732 ) Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) thinkBDPST
( 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.877
( 151 ) 2017.11.08.
( 210 ) M 17 00779
( 220 ) 2017.03.08.
( 732 ) Regölyi Lilla Bernadett, Érd (HU)
Regölyi Péter, Érd (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Fogyasztásra szánt zöldségekből, gabonákból, gyümölcsökből, olajos magvakból, fagyasztott zöldségekből,

fagyasztott gyümölcsökből készült élelmiszerek, szendvicsek.
32

Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, zöldségitalok és zöldséglevek, szörpök, limonádék, szója alapú italok,

smoothie-k, gyümölcs- vagy zöldségitalok, növényi tejek, főzött kávék.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 222.878
( 151 ) 2017.11.08.
( 210 ) M 17 00786
( 220 ) 2017.03.08.
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( 732 ) N-GLOBÁL Kft., Szigethalom (HU)

( 740 ) Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Motorkerékpárok, motorkerékpár motorok, mindezek alkatrészei és tartozékai, amelyek nem tartoznak más

osztályokba.
25

Felsőruházat, szvetterek, harisnyatartók, sálak, selyemkendők, zakók, kabátok, mellények, kesztyűk,

farmerek, bőrnadrágok, ingek, sortok, sapkák, kalapok, fejfedők, kötött kalapok, esőkalapok, övek,
csuklószorítók, kezeslábasok, harisnyák, melltartók,nyakkendők, köntösök, hálóingek, pizsamák, pantallók,
esőkabátok, esőköpenyek, melegítők, tréningnadrágok, tanktakarók, T-shirtök, alsóneműk, öltönyök, fejszalagok,
lábszármelegítők, kötények, ujjatlan kesztyűk, fehérneműk, alsóruhák, bőrruházat,fürdőruhák, szoknyák,
partedlik; lábbelik, különösek cipők, bakancsok és csizmák, lábbeli részek, különösen orrvédők bakancsokhoz és
csizmákhoz, talplemezek, sarokvédők.
35

Motorkerékpárokkal, motorkerékpár alkatrészekkel és tartozékokkal, lábbelikkel, ruházattal, ékszerekkel és

bőrárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi és disztribútori szolgáltatások; mindezekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
raktározási és katalógus alapján történő rendelési szolgáltatások; hirdetés és nyomtatványok terjesztése;
külkereskedelmi információ és tanácsadás; üzleti tervek készítésével kapcsolatos segítség és tanácsadás,
áruforgalommal kapcsolatos kontrolling; raktárak és áruházak létesítésével, fenntartásával, működtetésével és
reklámozásával kapcsolatos üzletviteli és technikai támogatás; motorkerékpárok, motorkerékpár alkatrészek és
tartozékok kiskereskedelmi értékesítése globális számítógépes hálózatokon keresztül; szórakoztató események,
sportversenyek vagy kulturális események támogatása és szponzorálása.
( 111 ) 222.879
( 151 ) 2017.11.08.
( 210 ) M 17 00789
( 220 ) 2017.03.08.
( 732 ) Tokár Dániel, Miskolc (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; baromfi,
nem élő; csemegeuborka; csokoládés mogyoróvaj; darált mandula; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem
citrusfélékből]; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva
szárított zöldségek; földimogyoró, elkészítve; földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla
rákok, nem élő; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs csipsz; gyümölcsök, tartósított; halak; halból készített
élelmiszertermékek; halkonzerv; húsok; ízesített mogyorók, diók; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kókusztejalapú
italok; kókusztej étkezési célokra; lazac [nem élő]; májpástétom; mandulatej étkezési célokra; mazsola;
mogyorótej étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési növényi alapú
tejszín; padlizsánkrém; paradicsompüré; rizstej étkezési használatra; sajtok; sonka; szárított, aszalt kókuszdió;
szárított zöldségek; tejsavó; tejszínhab; tojásfehérje; tojások; tonhal [nem élő]; virslik; zabtej; zöldségsaláták;
zsírok, étkezési.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

fűszeres mártások; fűszerek; jég; aprósütemények, kekszek; bors [ételízesítő]; csokoládés italporok; darált
fokhagyma [fűszer]; diófélékből készült lisztek; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; fagyasztott
joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fahéj [fűszer]; fűszerek; földimogyorós édességek; fűszeres készítmények
ételekhez; gyömbér [fűszer]; gyümölcsszószok; kávé; kávé alapú italok; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; ketchup
[szósz]; konyhasó; kuszkusz[búzadara]; liszt; lisztből készült tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek;
majonéz; mandulás édességek; méz; mustár; müzli; palacsinták; paradicsomszósz; pudingok; rizs; salátaöntetek;
snack ételek (gabona alapú -); spagetti; sütemények; süteményekhezvaló tészta; süteménytészta; szirupok és
melasz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tápiókaliszt; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes
édesítőszerek; tésztaöntetek; tortilla; zab alapú ételek; zabdara.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 222.880
( 151 ) 2017.11.08.
( 210 ) M 17 00791
( 220 ) 2017.03.08.
( 732 ) Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Antal György, Gyöngyös
( 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.
( 111 ) 222.881
( 151 ) 2017.11.08.
( 210 ) M 17 00792
( 220 ) 2017.03.08.
( 732 ) Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Antal György, Gyöngyös
( 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.
( 111 ) 222.882
( 151 ) 2017.11.08.
( 210 ) M 17 00910
( 220 ) 2017.03.21.
( 732 ) Equestrian Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítők; fehérítő készítmények; illatszerek; kozmetikai szerek; mosodai áztatószerek; öblítőszerek

ruhamosáshoz; samponok; szappanok; tisztítószerek; vegytisztító készítmények.
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( 111 ) 222.883
( 151 ) 2017.11.08.
( 210 ) M 17 00913
( 220 ) 2017.03.21.
( 732 ) Balog Melinda, Kiskunmajsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Hajak, póthajak, műszempillák és ezek felrakásához és eltávolításához szükséges eszközök és anyagok,

fodrászati cikkek kereskedelme és Interneten történő kereskedelme; póthajak, festett póthajak, tresszelt hajak,
keratinozott hajak, natúr haj, hajdíszek, ékszerek, hajból készült hajdíszek, hajpótláshoz alkalmazott eszközök,
hőillesztő, szeparátor, szeparátorlap, leszedőfogó, ultrahangos illesztőgép, kartács, hajkefe, hőillesztő fogók,
csattok, hőillesztőfogók, hurkok, behúzó tű, varrótű hajakhoz, oldószer hajak leszedéséhez, keratinmelegítő üst,
keratinrúd, mikro gyűrűk hajpótláshoz, tresszcsatt, keratinlap, gumiscérna, kristály keratin, szilikonos
mikrohüvely, keratin granulátum, műszempillák, 3D műszempillák, szempillagöndörítő, szempillaragasztó,
szárító pumpa, ragasztótartó gyűr, strasszos Y pillák, szálas szemöldökök kereskedelme.
( 111 ) 222.884
( 151 ) 2017.11.08.
( 210 ) M 17 01041
( 220 ) 2017.03.30.
( 732 ) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Hódmezővásárhely (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, fotóiratok online kiadása, fotóriportok készítése,

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), oktatás, oktatási
tárgyú információk.
( 111 ) 222.885
( 151 ) 2017.11.08.
( 210 ) M 17 01707
( 220 ) 2017.05.25.
( 732 ) Credit Management System Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Schmidt Ákos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; statisztikák összeállítása; szponzorok felkutatása; üzleti

információk; üzletszervezési tanácsadás.
41

Bálok szervezése; fogadások tervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 222.886
( 151 ) 2017.11.09.
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( 210 ) M 17 00356
( 220 ) 2017.02.03.
( 732 ) Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Szakmai (munkáltatói) érdekképviselet.

( 111 ) 222.887
( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 17 00351
( 220 ) 2017.02.01.
( 732 ) Tölgyesi Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 541 ) Angel Dog Fashion
( 511 ) 14

Ékszerek állatok számára.

18

Állatruházat, ruházat kutyának, sapkák, bőráru.

25

Ruházati termékek, sapkák, táskák kutyák számára.

( 111 ) 222.888
( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 17 00851
( 220 ) 2017.03.13.
( 732 ) Kokas Sándor, Gödöllő (HU)
( 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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.889
( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 17 00859
( 220 ) 2017.03.14.
( 732 ) Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Emerald Residence
( 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).
( 111 ) 222.890
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( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 17 00979
( 220 ) 2017.03.24.
( 732 ) IMMOCHAN Magyarország Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési és reklámszolgáltatások; éttermi- és vendéglátás szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi

tevékenység; értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése
elsődlegesen gasztronómiai és vendéglátás témakörben; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése
elsődlegesen gasztronómiai és vendéglátás témakörben; marketing szolgáltatások; árusító standok bérbeadása.
36

Üzlethelyiségek bérbeadása, kereskedelmi célú helyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés.
43

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

önkiszolgáló éttermek; vendéglátás; ételszobrászat.
( 111 ) 222.891
( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 17 01663
( 220 ) 2017.05.23.
( 732 ) dr. Petruska Emil, Budapest (HU)
Till Zsuzsa, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, ásványvizek

(italok), szódavizek, vizek (italok), szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok
(alkoholmentes).
( 111 ) 222.892
( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 17 00900
( 220 ) 2017.03.17.
( 732 ) Decor Floor Építőipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) UJJADY 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 (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
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szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

27

Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 222.893
( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 17 00982
( 220 ) 2017.03.24.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 541 ) OXIGÉN
( 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).
( 111 ) 222.894
( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 16 02081
( 220 ) 2016.06.15.
( 732 ) Mad Wine Kft., Mád (HU)
( 740 ) Dr. Lantos Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásnak megfelelő borok.

( 111 ) 222.895
( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 16 02082
( 220 ) 2016.06.15.
( 732 ) Mad Wine Kft. 100%, Mád (HU)
( 740 ) Dr. Lantos Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásnak megfelelő borok.

( 111 ) 222.896
( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 16 03616
( 220 ) 2016.11.17.
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( 732 ) HIR-MÉDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Magyarország területről származó pálinkák.

35

Reklámozás.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 222.897
( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 16 03766
( 220 ) 2016.11.30.
( 732 ) Lepsényi Imre, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések; víz- és szennyvíztisztító berendezések, mosóberendezések, vízszűrő készülékek.
37

Víz- és szennyvíztisztító berendezések építése, karbantartása, szerelése, javítása.

( 111 ) 222.898
( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 17 00484
( 220 ) 2017.02.13.
( 732 ) CLT UFA S. A., Luxembourg (LU)
( 740 ) Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) rtl24
( 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).
( 111 ) 222.899
( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 17 01234
( 220 ) 2017.04.18.
( 732 ) ROKA Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balla Szilárd, Budapest
( 541 ) Hotel Azur
( 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 222.900
( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 17 00730
( 220 ) 2017.03.02.
( 732 ) Aqua Sub Kft 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Aquanauta
( 511 ) 41

Búvár oktatás; búvár programok szervezése;.

( 111 ) 222.901
( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 17 00856
( 220 ) 2017.03.14.
( 732 ) Sanodor Kft., Budapest (HU)
( 541 ) SanoD'or Nature
( 511 ) 3

Tisztítószerek.

( 111 ) 222.902
( 151 ) 2017.11.10.
( 210 ) M 17 01233
( 220 ) 2017.04.18.
( 732 ) ROKA Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balla Szilárd, Budapest
( 541 ) Hotel Azúr
( 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.906
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00232
( 220 ) 2017.01.24.
( 732 ) Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jakab János, 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).
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Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (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).
( 111 ) 222.907
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 16 03387
( 220 ) 2016.10.26.
( 732 ) Speedshop Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Balázs Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Eezy Spritz
( 511 ) 30
32

Kávé, tea, kakaó.
Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 222.908
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00736
( 220 ) 2017.03.03.
( 732 ) Electric Motors Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) mobilityNEXT
( 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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.909
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00738
( 220 ) 2017.03.03.
( 732 ) Electric Motors Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 222.910
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00230
( 220 ) 2017.01.24.
( 732 ) Boér Gábor 100%, Békéscsaba (HU)
( 740 ) Kozeschnik és Társa 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,
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).
43

Kávéházak vendéglátás.

( 111 ) 222.911
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00228
( 220 ) 2017.01.23.
( 732 ) Boér Gábor 100%, Békéscsaba (HU)
( 740 ) Kozeschnik és Társa 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,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
43

Kávéházak, vendéglátás.

( 111 ) 222.912
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00227
( 220 ) 2017.01.23.
( 732 ) Boér Gábor 100%, Békéscsaba (HU)
( 740 ) Kozeschnik és Társa 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,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
43

Kávéházak vendéglátás.
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( 111 ) 222.913
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00004
( 220 ) 2016.12.29.
( 732 ) Kabai Dávid, Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) CAT Bistro & Bar
( 511 ) 35
41

Reklámozás; hirdetési hely kölcsönzése, hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák].
Szórakoztatási, sport- és kulturális, oktatási célú rendezvények, bálok szervezése, divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása, fogadások tervezése [szórakoztatás], gyakorlati képzés [szemléltetés], karaoke szolgáltatások
nyújtása, szemináriumok és konferenciák szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás], kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.
43

Vendéglátás, bisztró és bár szolgáltatások.

( 111 ) 222.914
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00234
( 220 ) 2017.01.24.
( 732 ) Boér Gábor 100%, Békéscsaba (HU)
( 740 ) Kozeschnik és Társa 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,
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).
43

Kávéházak vendéglátás.

( 111 ) 222.915
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00363
( 220 ) 2017.02.03.
( 732 ) Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Budapest (HU)
( 740 ) Mohos Gábor, Budapest
( 541 ) Új Ember
( 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
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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).
( 111 ) 222.916
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00390
( 220 ) 2017.02.06.
( 732 ) R&R Coffe Shop Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Radnóti Adrienn, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
30

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; cukor, méz, melaszszirup.
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 222.917
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00861
( 220 ) 2017.03.13.
( 732 ) Kiss Attila, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanközvetítés; ingatlantanácsadás.

( 111 ) 222.918
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00657
( 220 ) 2017.02.27.
( 732 ) Polyák Viktor, Kecskemét (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
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Applikációs szoftver; áramátalakítók, transzformátorok; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos;

mérőeszközök, mértékek; mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; napelemek villamosenergia-termeléshez;
napelemek, szolár akkumulátorok; szabályozó berendezések, elektromos; szoftverek; töltőállomások elektromos
járművekhez; web alapú számítógépes szoftver napenergia-rendszerek villamosenergia-termelésének becslésére;
web alapú számítógépes szoftver napenergia-rendszerek optimalizálására.
35

Árösszehasonlító szolgáltatások; hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ
és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások napfényelektromos rendszerekkel, elektromos járművek
töltőállomásaival, áramátalakítókkal, elektromos mérőkészülékekkel kapcsolatosan; online piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; üzleti
hatékonysági szakértő szolgáltatásai.
42

Energiatakarékossági tanácsadás; mérnöki munkák, szolgáltatások; műszaki tanácsadás a megújuló

energiaforrásokat használó energiatermelési technológiák területén; napfényelektromos rendszerek tervezése;
projekttervező és mérnök szolgáltatásai a szolártechnika és a szolárhasználat területén, különösen tanácsadás, új
termékek vonatkozásában (mások részére), tervezés, építési tervek készítése, fotovoltaikus és termikus rendszerek
és berendezések gyártásának és szerelésének felügyelete; szoftvertervezés; tanácsadás napfényelektromos
rendszerek optimalizálása, hatékonyságának növelése kapcsán; technológiai szaktanácsadás; technológiai
tanácsadás olyan technológiát futtató weboldalon keresztül, mely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy
kiértékeljék megelőző energiafogyasztásukat, felmérjék egy ingatlan napenergia potenciálját és megbecsülhessék
a szolár technológia telepítésének pénzügyi megtérülését.
( 111 ) 222.919
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00653
( 220 ) 2017.02.24.
( 732 ) Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Kádas 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).
( 111 ) 222.920
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00652
( 220 ) 2017.02.24.
( 732 ) Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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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).
( 111 ) 222.921
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00647
( 220 ) 2017.02.24.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) PregnaSelect
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények; étrend-kiegészítők emberek számára.

( 111 ) 222.922
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 01682
( 220 ) 2017.05.24.
( 732 ) Chen Shaoze, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss-Meggyesi Zita, 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
25

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

37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 222.923
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 01240
( 220 ) 2017.04.18.
( 732 ) A Mobilgumis Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Borbély Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Javítás; szerelési szolgáltatások.

( 111 ) 222.924
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 01235
( 220 ) 2017.04.18.
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( 732 ) ROKA Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Balla Szilárd, Budapest
( 541 ) Hotel Azúr Prémium
( 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.925
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 01016
( 220 ) 2017.03.27.
( 732 ) Ever & Ever Kft., Nagykovácsi (HU)
( 541 ) FOGYÓKÚRÁD DIÓBA ZÁRVA
( 511 ) 5

Fogyókúrás étrend-kiegészítő kapszula.

( 111 ) 222.926
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 01015
( 220 ) 2017.03.27.
( 732 ) Szili Anett Nyelsvtúdió Bt., Dombóvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek; oktatási szoftverek; nyelvoktató szoftverek; gyermekek oktatásával foglalkozó

számítógépes szoftverek.
16

Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; katalógusok; könyvek, nyomtatott folyóiratok, magazinok;

képregények; könyvecskék, brosúrák; prospektusok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); oktatási eszközök, a készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok;
oktatási könyvek; hírlevelek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; szórólapok; nyomtatott anyagok
oktatási célokra; gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek.
41

Nevelés; szakmai képzés; oktatás; óvodás oktatás; oktatással összefüggő egyéb tevékenység; oktatási tárgyú

információk; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; angol nyelvű oktatási szolgáltatások;
nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú információk; nyelvoktatás szervezése; nyelvoktatási és képzési szolgáltatások;
nyelviskolák működtetése és nyelvtanfolyamok tartása; nyelvtanfolyamok; nyelvtanítás; oktatási szolgáltatások
nyelvtanítási módszerek átadásához; idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; versenyek
szervezése (oktatás); foglalkozások gyerekeknek (szórakoztatás/oktatás); on-line elérhető elektronikus tananyag
szolgáltatása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; nem letölthető elektronikus kiadványok
biztosítása a nyelvtanulás terén; oktatási anyagok kiadása; oktatási anyagok terjesztése; könyvkiadás.
( 111 ) 222.927
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00865
( 220 ) 2017.03.16.
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( 732 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft., Székesfehérvár (HU)

( 554 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó aludttej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszín

(tejtermék); tejszínhab; tejtermékek.
( 111 ) 222.928
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00862
( 220 ) 2017.03.16.
( 732 ) Major Attila Gábor, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9
35

Adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, számítógépes szoftverek, hardverek.
Hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, hirdetőtáblák bérbeadása, információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése, rendezése, piackutatás, marketing szolgáltatások, üzleti információk.
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.

( 111 ) 222.929
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00123
( 220 ) 2017.01.13.
( 732 ) Zöldségcentrum Kft., Makó (HU)
( 740 ) dr. Kolozsvári Renátó, Szeged
( 546 )
( 511 ) 1

Tengeri algából készült mezőgazdasági trágya.

( 111 ) 222.930
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 01236
( 220 ) 2017.04.18.
( 732 ) ROKA Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balla Szilárd, Budapest
( 541 ) Hotel Azur Premium
( 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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.931
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00641
( 220 ) 2017.02.23.
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( 732 ) Homoki Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

( 541 ) eperHelper
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek; letölthető szoftverek; letölthető számítógépes segédprogramok; számítógépes

alkalmazásszoftverek.
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 222.932
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00742
( 220 ) 2017.03.03.
( 732 ) dr. Virág Ernő, Zalakaros (HU)
( 541 ) Hotel Venus
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

( 111 ) 222.933
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00226
( 220 ) 2017.01.23.
( 732 ) Boér Gábor 100%, Békéscsaba (HU)
( 740 ) Kozeschnik és Társa 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,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
43

Kávéházak vendéglátás.

( 111 ) 222.934
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00229
( 220 ) 2017.01.23.
( 732 ) Boér Gábor 100%, Békéscsaba (HU)
( 740 ) Kozeschnik és Társa 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,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
43

Kávéházak vendéglátás.

( 111 ) 222.935
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( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00231
( 220 ) 2017.01.24.
( 732 ) Boér Gábor 100%, Békéscsaba (HU)
( 740 ) Kozeschnik és Társa 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,
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).
43

Kávéházak vendéglátás.

( 111 ) 222.936
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00364
( 220 ) 2017.02.03.
( 732 ) Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Budapest (HU)
( 740 ) Mohos Gábor, Budapest
( 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).
( 111 ) 222.937
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00994
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( 220 ) 2017.03.23.
( 732 ) Szappanos Pálné, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Vizek, ásványvizek.

( 111 ) 222.938
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00891
( 220 ) 2017.03.20.
( 732 ) Egerszegi Sport és Turizmus Kft., Zalaegerszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 222.939
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00869
( 220 ) 2017.03.14.
( 732 ) HPS Lub Kft, Budapest (HU)
( 546 )

( 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 (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 111 ) 222.940
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00866
( 220 ) 2017.03.14.
( 732 ) Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

41

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

( 111 ) 222.941
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00778
( 220 ) 2017.03.08.
( 732 ) Hegedüs Tibor, Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Akkumulátorok; töltők; hordozható telefonok; telefonok és azok alkatrészei; kézi adó-vevők; kihangosító

készülékek telefonokhoz; telefonkészülékek; tokok, telefonfóliák.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; minden, ami telefonhoz és azok

tartozékaihoz kapcsolódó kereskedelem.
39

Akkumulátorok; töltők; hordozható telefonok; telefonok és azok alkatrészei; kézi adó-vevők; kihagosító

készülékek telefonokhoz; telefonkészülékek; tokok; telefonfóliák; ezen termékek csomagolása, raktározása és
szállítása.
( 111 ) 222.943
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00741
( 220 ) 2017.03.06.
( 732 ) Klima Dénes, Budapest (HU)
( 740 ) Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) 8D City Tour
( 511 ) 33

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

áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); filmvetítés, filmterjesztés, mozik üzemeltetése, hirdetés és
szponzorálás az előzőekben felsorolt tevékenységekhez.
43

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

valamennyi áru).
( 111 ) 222.944
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00743
( 220 ) 2017.03.03.
( 732 ) dr. Virág Ernő, Zalakaros (HU)
( 541 ) Hotel Aphrodite
( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

( 111 ) 222.945
( 151 ) 2017.11.14.
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( 210 ) M 17 00595
( 220 ) 2017.02.22.
( 732 ) Palcsó Gábor, Fadd (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
35

Étkezési olajok és zsírok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; étkezési olajok kis- és

nagykereskedelme.
40

Étkezési olajok és zsírok gyártása.

( 111 ) 222.946
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00744
( 220 ) 2017.03.03.
( 732 ) HRP EUROPE Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 7
9
11

Számítógépek, noteszgépek, notebookok, számítógép perifériák, monitorok, TV-k.
Háztartási gépek, mosógépek, szárítógépek.
Klímaberendezések, hűtőgépek, fagyasztók.

( 111 ) 222.947
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00847
( 220 ) 2017.03.12.
( 732 ) Gáll Ferencné, Budapest (HU)
( 541 ) Ringató foglalkozás
( 511 ) 9

Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű

média; zenei hangfelvételek; zenei kazetták; zenei videofelvételek; letölthető zenefájlok; letölthető digitális zene;
letölthető zenei hangfelvételek; zenei felvételek szalagon; zenét tartalmazó hangszalagok; zenét tartalmazó
magnókazetták; zenét tartalmazó videokazetták; zenét tartalmazó videoszalagok; zenei felvételek sorozata;
műsoros zenei videók; zene tárolására szolgáló lézerlemezek; internetről letölthető digitális zene; műsoros zenei
CD-k; zenét tartalmazó műsoros lézerlemezek; zenei felvételeket tartalmazó chipek; zenét tartalmazó CD-k; zenei
felvételek lemezek formájában; zenét tartalmazó DVD-k; zenét tartalmazó letölthető videofelvételek; zenét
tartalmazó optikai lemezek; műsoros, nem zenés videoszalagok; műsoros, nem zenés hangszalagok; MP3
internetes honlapokról letölthető digitális zene; számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető digitális
zene; internetről letölthető digitális könyvek; elektronikus kotta, letölthető; cinematográfiai diafilmek; exponált
diafilmek; exponált diák, diafilmek.
16

Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek;

nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; háromdimenziós modellek oktatási célokra; illusztrált fali
térképek oktatási célokra; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; zenei magazinok; zenei
oktatókönyvek; zenélő üdvözlőlapok; nyomtatott zeneoktatási könyvek; kihajtós könyvek; rajzoló könyvek;
könyvecskék, brosúrák; kotta; kották, kottafüzetek; nyomtatott kották; nyomtatott kottafüzetek; hangjegyfüzetek,
kottafüzetek; ismeretterjesztő könyvsorozatok.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; oktatási szövegek kiadása; oktatási

anyagok kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok
kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; iskolai
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szolgáltatások [oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási célú filmbemutatók; foglalkozások gyerekeknek

[szórakoztatás/oktatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatási célú ünnepségek szervezése; élő
televízióműsorok készítése oktatáshoz; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; óvodai szolgáltatások [oktatás
vagy szórakoztatás]; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási tevékenységek szervezése nyári
táborokhoz; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; oktatás és
képzés a zene és szórakoztatás terén; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és
oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák
szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási célú kiállításszervezés;
oktatási szemináriumok tartása; oktatási szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok;
oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási célú kongresszusok
szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; kiállítások
megszervezése oktatási célokra; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; oktatási célú előadások
tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; kiállítási
szolgáltatások oktatási célokra; éves oktatási konferencia szervezése; kiállítások rendezése oktatási célokra;
kiállítások szervezése oktatási célokra; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése;
oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos
szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás]; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;
oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; versenyek szervezése és
lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; oktatási filmek gyártása; filmgyártás oktatási célokra; oktatási
beszámolók készítése; oktatási célú tévéműsorok készítése; videoszalagok gyártása vállalati használatra vállalati
oktatási célú képzéshez; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatáskutatás; oktatás biztosítása;
oktatás, tanítás; csapatépítés (oktatás); óvodás oktatás; oktatási útmutatás; zeneértés oktatása; oktatási
vizsgáztatás; oktatási szemléltetések; oktatási szemináriumok; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási
szolgáltatások; előadó-művészeti oktatás; oktatás előkészítő iskolákban; oktatás műsorszóráson keresztül;
foglalkoztatást célzó oktatás; levelező oktatás, távoktatás; karrier tanácsadás [oktatás]; online oktatás biztosítása;
oktatási előadások szervezése; oktatási szolgáltatások adatfeldolgozási oktatási módszerek átadásához; oktatási
szimpóziumok szervezése; oktatási programok szervezése; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási klub
szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási célú műhelyek; oktatási anyagok bérlete; oktatási
anyagok bérbeadása; oktatási anyagok kölcsönzése; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási létesítmények
biztosítása; oktatási normák meghatározása; oktatási felmérések, vizsgálatok; üzleti oktatási szolgáltatások;
oktatási anyagok terjesztése; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási tárgyú
információk; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási események szervezése; oktatás és képzés biztosítása;
oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; online oktatási tanfolyamok biztosítása;
oktatási és képzési szolgáltatások; hangképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanfolyamok szervezése
oktatási intézményekben; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; oktatással kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások;
összejövetelek szervezése az oktatás területén; művészeti oktatás levelező tanfolyamokon keresztül; képzés,
tanítás és oktatás biztosítása; oktatási szolgáltatások levelező iskolák formájában; oktatási szolgáltatások zenés
televízióműsorok formájában; oktató tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktatási tanfolyamok és
vizsgák kidolgozása; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; oktatási intézmények által nyújtott
szolgáltatások; oktatási szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok
számára; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon keresztül; pedagógiai technikákkal kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatási kurzusok és vizsgák
kidolgozása; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatási szolgáltatások gyermekeket
tanító pedagógusok számára; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára játszócsoportok útján; gyermekek
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intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási és tanítási anyagok

előállítása és kölcsönzése; útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára;
oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban;
zeneoktatás; zeneszerzés; zene komponálása; zene rögzítése; zenés szórakoztatás; zenei előadás; zenei
produkciók; zenés koncertek; zenés előadások; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenekiadás és zenefelvétel
[lemezkiadók]; élő zeneműsorok; zenestúdiók szolgáltatásai; zenekiadási szolgáltatások; zeneátírási
szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; zenekönyvtári szolgáltatások; élő zene szolgáltatása; zenei kazetták
kölcsönzése; rádiós zenei koncertek; zenei koncertek bemutatása; élő zenei koncertek; zenés szórakoztatási
szolgáltatások; zenés előadások bemutatása; zenei versenyek szervezése; zenei rendezvények szervezése; zenés
videók készítése; élő zenei előadások; élő zenei műsorok; élő zenés szolgáltatások; zenei művek publikálása;
zenei produkciós szolgáltatások; zenei felvételek készítése; zenei szövegek kiadása; zenés előadások szervezése;
zenés műsorok rendezése; zenei szórakoztatás szervezése; zenés szólóestek bemutatása; televíziós zenei
koncertek; élő zenekari előadások; zeneoktatás levelező tanfolyamon; információnyújtás a zene terén; zenét
tartalmazó hangszalagok bérbeadása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei szórakoztató műsorok
készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; élő zenei előadások tartása; színházi előadások, zenei
előadások; animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; zenés
show-k rendezése; zenés show-k készítése; élő zenei előadások szervezése; élő zenekari fellépések bemutatása;
szórakoztatás zenekari előadások formájában; hang- és zenefelvételek készítése; digitális zeneszolgáltatás az
internetről; szórakoztató szolgáltatások élő zene formájában; zene és ének előadás tartása; zenei együttesek élő
fellépései, előadásai; hanglemezek és zenei felvételek kölcsönzése; színdarabok vagy zenei előadások
megtervezése; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; élő karácsonyi zenei produkciók bemutatása; zenés
szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; vizuális és
zenés szórakoztatás szervezése; zenészek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által biztosított
szórakoztatási szolgáltatások; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások
zenekari előadások formájában; szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett zene formájában; filmes és zenei
produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenekar
által élőben előadott műsorok bemutatása; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakról; digitális
zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak
elvégzése; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése; az interneten hallgatható
[nem letölthető] digitális zene szolgáltatása; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés
céljából; könyvkiadás; könyvek multimédiás megjelentetése; online könyvismertetők megjelentetése; könyv- és
folyóirat kiadás; dalszövegek kiadása könyv formájában; könyvek publikálása és kiadása; könyvek és folyóiratok
kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek és folyóiratok kölcsönzése; elektronikus könyvek és
folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line publikálása; kották kiadása; kottázási szolgáltatások; kottafüzetek kiadása.
( 111 ) 222.948
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00782
( 220 ) 2017.03.08.
( 732 ) Azimut Consulting Kft., Hatvan (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) Aranyfácán a dobozba zárt minőség
( 511 ) 29

Paradicsom konzervek; gyümölcs - és főzelék konzervek; paradicsom püré; paradicsom krém; gyümölcs - és

főzelékpüré; sűrített paradicsomlé főzéshez; sűrített gyümölcs - és főzeléklé főzéshez; főzött gyümölcsök - és
zöldségek; tartósított és szárított paradicsom.
30

Ketchup, paradicsom szószok, mártások; zöldség -és gyümölcs szószok mártások.

32

Zöldség levek (italok); sűrített paradicsomlé (ital).
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( 111 ) 222.949
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00867
( 220 ) 2017.03.16.
( 732 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft., Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Aludttej; joghurt; kefir; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó;

tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; vaj; vajkrém.
( 111 ) 222.950
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00846
( 220 ) 2017.03.12.
( 732 ) Burget Péter Kornél 50%, Budapest (HU)
Meiszner Éva 50%, Budapest (HU)
( 541 ) TESTSZERVIZ
( 511 ) 3

Nem gyógyszeres szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyszeres kozmetikumok, nem gyógyszeres

hajszeszek; nem gyógyszeres fogkrémek.
5

Táplálékkiegészítők és diétás készítmények.

28

Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

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.
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; friss gyümölcsök és

zöldségek, friss fűszernövények; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok.
41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

( 111 ) 222.951
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00896
( 220 ) 2017.03.17.
( 732 ) Illés Zoltán, Dámóc (HU)
( 740 ) Dr. Kiss Krisztián, Mosonmagyaróvár
( 541 ) NÁBOB TAXI
( 511 ) 39

Utasszállítás taxival; taxival történő szállítás megszervezése; taxiszolgáltatás; taxis szállítás tolószékes

személyek számára; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxi szolgáltatások; közúti személyszállítás; szárazföldi
személyszállítás; személyszállítással kapcsolatos tájékoztatás; szolgáltatások személyszállítás megszervezéséhez;
autóval történő utasszállítás; közúti utasszállítás; közúti utasszállítási szolgáltatások; szárazföldi utasszállítás;
szárazföldi utasszállítási szolgáltatások; személyek szállítása szárazföldön; utasok autós szállításának
megszervezése.
( 111 ) 222.952
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00650
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( 220 ) 2017.02.24.
( 732 ) PetrolGeorge Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Szántay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 222.953
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00848
( 220 ) 2017.03.12.
( 732 ) Gáll Ferencné, Budapest (HU)
( 541 ) Ringató módszer
( 511 ) 9

Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű

média; zenei hangfelvételek; zenei kazetták; zenei videofelvételek; letölthető zenefájlok; letölthető digitális zene;
letölthető zenei hangfelvételek; zenei felvételek szalagon; zenét tartalmazó hangszalagok; zenét tartalmazó
magnókazetták; zenét tartalmazó videokazetták; zenét tartalmazó videoszalagok; zenei felvételek sorozata;
műsoros zenei videók; zene tárolására szolgáló lézerlemezek; internetről letölthető digitális zene; műsoros zenei
CD-k; zenét tartalmazó műsoros lézerlemezek; zenei felvételeket tartalmazó chipek; zenét tartalmazó CD-k; zenei
felvételek lemezek formájában; zenét tartalmazó DVD-k; zenét tartalmazó letölthető videofelvételek; zenét
tartalmazó optikai lemezek; műsoros, nem zenés videoszalagok; műsoros, nem zenés hangszalagok; MP3
internetes honlapokról letölthető digitális zene; számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető digitális
zene; internetről letölthető digitális könyvek; elektronikus kotta, letölthető; cinematográfiai diafilmek; exponált
diafilmek; exponált diák, diafilmek.
16

Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek;

nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; háromdimenziós modellek oktatási célokra; illusztrált fali
térképek oktatási célokra; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; zenei magazinok; zenei
oktatókönyvek; zenélő üdvözlőlapok; nyomtatott zeneoktatási könyvek; kihajtós könyvek; rajzoló könyvek;
könyvecskék, brosúrák; kotta; kották, kottafüzetek; nyomtatott kották; nyomtatott kottafüzetek; hangjegyfüzetek,
kottafüzetek; ismeretterjesztő könyvsorozatok.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; oktatási szövegek kiadása; oktatási

anyagok kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok
kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; iskolai
szolgáltatások [oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási célú filmbemutatók; foglalkozások gyerekeknek
[szórakoztatás/oktatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatási célú ünnepségek szervezése; élő
televízióműsorok készítése oktatáshoz; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; óvodai szolgáltatások [oktatás
vagy szórakoztatás]; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási tevékenységek szervezése nyári
táborokhoz; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; oktatás és
képzés a zene és szórakoztatás terén; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és
oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák
szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási célú kiállításszervezés;
oktatási szemináriumok tartása; oktatási szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok;
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oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási célú kongresszusok

szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; kiállítások
megszervezése oktatási célokra; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; oktatási célú előadások
tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; kiállítási
szolgáltatások oktatási célokra; éves oktatási konferencia szervezése; kiállítások rendezése oktatási célokra;
kiállítások szervezése oktatási célokra; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése;
oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos
szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás]; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;
oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; versenyek szervezése és
lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; oktatási filmek gyártása; filmgyártás oktatási célokra; oktatási
beszámolók készítése; oktatási célú tévéműsorok készítése; videoszalagok gyártása vállalati használatra vállalati
oktatási célú képzéshez; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatáskutatás; oktatás biztosítása;
oktatás, tanítás; csapatépítés (oktatás); óvodás oktatás; oktatási útmutatás; zeneértés oktatása; oktatási
vizsgáztatás; oktatási szemléltetések; oktatási szemináriumok; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási
szolgáltatások; előadó-művészeti oktatás; oktatás előkészítő iskolákban; oktatás műsorszóráson keresztül;
foglalkoztatást célzó oktatás; levelező oktatás, távoktatás; karrier tanácsadás [oktatás]; online oktatás biztosítása;
oktatási előadások szervezése; oktatási szolgáltatások adatfeldolgozási oktatási módszerek átadásához; oktatási
szimpóziumok szervezése; oktatási programok szervezése; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási klub
szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási célú műhelyek; oktatási anyagok bérlete; oktatási
anyagok bérbeadása; oktatási anyagok kölcsönzése; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási létesítmények
biztosítása; oktatási normák meghatározása; oktatási felmérések, vizsgálatok; üzleti oktatási szolgáltatások;
oktatási anyagok terjesztése; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási tárgyú
információk; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási események szervezése; oktatás és képzés biztosítása;
oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; online oktatási tanfolyamok biztosítása;
oktatási és képzési szolgáltatások; hangképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanfolyamok szervezése
oktatási intézményekben; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; oktatással kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások;
összejövetelek szervezése az oktatás területén; művészeti oktatás levelező tanfolyamokon keresztül; képzés,
tanítás és oktatás biztosítása; oktatási szolgáltatások levelező iskolák formájában; oktatási szolgáltatások zenés
televízióműsorok formájában; oktató tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktatási tanfolyamok és
vizsgák kidolgozása; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; oktatási intézmények által nyújtott
szolgáltatások; oktatási szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok
számára; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon keresztül; pedagógiai technikákkal kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatási kurzusok és vizsgák
kidolgozása; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatási szolgáltatások gyermekeket
tanító pedagógusok számára; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára játszócsoportok útján; gyermekek
intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási és tanítási anyagok
előállítása és kölcsönzése; útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára;
oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban;
zeneoktatás; zeneszerzés; zene komponálása; zene rögzítése; zenés szórakoztatás; zenei előadás; zenei
produkciók; zenés koncertek; zenés előadások; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenekiadás és zenefelvétel
[lemezkiadók]; élő zeneműsorok; zenestúdiók szolgáltatásai; zenekiadási szolgáltatások; zeneátírási
szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; zenekönyvtári szolgáltatások; élő zene szolgáltatása; zenei kazetták
kölcsönzése; rádiós zenei koncertek; zenei koncertek bemutatása; élő zenei koncertek; zenés szórakoztatási
szolgáltatások; zenés előadások bemutatása; zenei versenyek szervezése; zenei rendezvények szervezése; zenés
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videók készítése; élő zenei előadások; élő zenei műsorok; élő zenés szolgáltatások; zenei művek publikálása;

zenei produkciós szolgáltatások; zenei felvételek készítése; zenei szövegek kiadása; zenés előadások szervezése;
zenés műsorok rendezése; zenei szórakoztatás szervezése; zenés szólóestek bemutatása; televíziós zenei
koncertek; élő zenekari előadások; zeneoktatás levelező tanfolyamon; információnyújtás a zene terén; zenét
tartalmazó hangszalagok bérbeadása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei szórakoztató műsorok
készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; élő zenei előadások tartása; színházi előadások, zenei
előadások; animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; zenés
show-k rendezése; zenés show-k készítése; élő zenei előadások szervezése; élő zenekari fellépések bemutatása;
szórakoztatás zenekari előadások formájában; hang- és zenefelvételek készítése; digitális zeneszolgáltatás az
internetről; szórakoztató szolgáltatások élő zene formájában; zene és ének előadás tartása; zenei együttesek élő
fellépései, előadásai; hanglemezek és zenei felvételek kölcsönzése; színdarabok vagy zenei előadások
megtervezése; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; élő karácsonyi zenei produkciók bemutatása; zenés
szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; vizuális és
zenés szórakoztatás szervezése; zenészek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által biztosított
szórakoztatási szolgáltatások; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások
zenekari előadások formájában; szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett zene formájában; filmes és zenei
produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenekar
által élőben előadott műsorok bemutatása; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakról; digitális
zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak
elvégzése; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése; az interneten hallgatható
[nem letölthető] digitális zene szolgáltatása; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés
céljából; könyvkiadás; könyvek multimédiás megjelentetése; online könyvismertetők megjelentetése; könyv- és
folyóirat kiadás; dalszövegek kiadása könyv formájában; könyvek publikálása és kiadása; könyvek és folyóiratok
kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek és folyóiratok kölcsönzése; elektronikus könyvek és
folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line publikálása; kották kiadása; kottázási szolgáltatások; kottafüzetek kiadása.
( 111 ) 222.954
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00849
( 220 ) 2017.03.12.
( 732 ) Gáll Ferencné, Budapest (HU)
( 541 ) Ringató Zeneóvoda
( 511 ) 9

Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű

média; zenei hangfelvételek; zenei kazetták; zenei videofelvételek; letölthető zenefájlok; letölthető digitális zene;
letölthető zenei hangfelvételek; zenei felvételek szalagon; zenét tartalmazó hangszalagok; zenét tartalmazó
magnókazetták; zenét tartalmazó videokazetták; zenét tartalmazó videoszalagok; zenei felvételek sorozata;
műsoros zenei videók; zene tárolására szolgáló lézerlemezek; internetről letölthető digitális zene; műsoros zenei
CD-k; zenét tartalmazó műsoros lézerlemezek; zenei felvételeket tartalmazó chipek; zenét tartalmazó CD-k; zenei
felvételek lemezek formájában; zenét tartalmazó DVD-k; zenét tartalmazó letölthető videofelvételek; zenét
tartalmazó optikai lemezek; műsoros, nem zenés videoszalagok; műsoros, nem zenés hangszalagok; MP3
internetes honlapokról letölthető digitális zene; számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető digitális
zene; internetről letölthető digitális könyvek; elektronikus kotta, letölthető; cinematográfiai diafilmek; exponált
diafilmek; exponált diák, diafilmek.
16

Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek;

nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; háromdimenziós modellek oktatási célokra; illusztrált fali
térképek oktatási célokra; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; zenei magazinok; zenei
oktatókönyvek; zenélő üdvözlőlapok; nyomtatott zeneoktatási könyvek; kihajtós könyvek; rajzoló könyvek;
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könyvecskék, brosúrák; kotta; kották, kottafüzetek; nyomtatott kották; nyomtatott kottafüzetek; hangjegyfüzetek,

kottafüzetek; ismeretterjesztő könyvsorozatok.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; oktatási szövegek kiadása; oktatási

anyagok kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok
kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; iskolai
szolgáltatások [oktatás] oktatás és tanítás; oktatási célú filmbemutatók; foglalkozások gyerekeknek
[szórakoztatás/oktatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatási célú ünnepségek szervezése; élő
televízióműsorok készítése oktatáshoz; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; óvodai szolgáltatások [oktatás
vagy szórakoztatás]; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási tevékenységek szervezése nyári
táborokhoz; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; oktatás és
képzés a zene és szórakoztatás terén; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és
oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák
szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási célú kiállításszervezés;
oktatási szemináriumok tartása; oktatási szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok;
oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási célú kongresszusok
szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; kiállítások
megszervezése oktatási célokra; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; oktatási célú előadások
tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; kiállítási
szolgáltatások oktatási célokra; éves oktatási konferencia szervezése; kiállítások rendezése oktatási célokra;
kiállítások szervezése oktatási célokra; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése;
oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos
szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás]; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;
oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; versenyek szervezése és
lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; oktatási filmek gyártása; filmgyártás oktatási célokra; oktatási
beszámolók készítése; oktatási célú tévéműsorok készítése; videoszalagok gyártása vállalati használatra vállalati
oktatási célú képzéshez; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatáskutatás; oktatás biztosítása;
oktatás, tanítás; csapatépítés (oktatás); óvodás oktatás; oktatási útmutatás; zeneértés oktatása; oktatási
vizsgáztatás; oktatási szemléltetések; oktatási szemináriumok; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási
szolgáltatások; előadó-művészeti oktatás; oktatás előkészítő iskolákban; oktatás műsorszóráson keresztül;
foglalkoztatást célzó oktatás; levelező oktatás, távoktatás; karrier tanácsadás [oktatás]; online oktatás biztosítása;
oktatási előadások szervezése; oktatási szolgáltatások adatfeldolgozási oktatási módszerek átadásához; oktatási
szimpóziumok szervezése; oktatási programok szervezése; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási klub
szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási célú műhelyek; oktatási anyagok bérlete; oktatási
anyagok bérbeadása; oktatási anyagok kölcsönzése; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási létesítmények
biztosítása; oktatási normák meghatározása; oktatási felmérések, vizsgálatok; üzleti oktatási szolgáltatások;
oktatási anyagok terjesztése; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási tárgyú
információk; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási események szervezése; oktatás és képzés biztosítása;
oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; online oktatási tanfolyamok biztosítása;
oktatási és képzési szolgáltatások; hangképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanfolyamok szervezése
oktatási intézményekben; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; oktatással kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások;
összejövetelek szervezése az oktatás területén; művészeti oktatás levelező tanfolyamokon keresztül; képzés,
tanítás és oktatás biztosítása; oktatási szolgáltatások levelező iskolák formájában; oktatási szolgáltatások zenés
televízióműsorok formájában; oktató tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktatási tanfolyamok és
vizsgák kidolgozása; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; oktatási intézmények által nyújtott
szolgáltatások; oktatási szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok
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számára; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon keresztül; pedagógiai technikákkal kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatási kurzusok és vizsgák
kidolgozása; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatási szolgáltatások gyermekeket
tanító pedagógusok számára; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára játszócsoportok útján; gyermekek
intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási és tanítási anyagok
előállítása és kölcsönzése; útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára;
oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban;
zeneoktatás; zeneszerzés; zene komponálása; zene rögzítése; zenés szórakoztatás; zenei előadás; zenei
produkciók; zenés koncertek; zenés előadások; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenekiadás és zenefelvétel
[lemezkiadók]; élő zeneműsorok; zenestúdiók szolgáltatásai; zenekiadási szolgáltatások; zeneátírási
szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; zenekönyvtári szolgáltatások; élő zene szolgáltatása; zenei kazetták
kölcsönzése; rádiós zenei koncertek; zenei koncertek bemutatása; élő zenei koncertek; zenés szórakoztatási
szolgáltatások; zenés előadások bemutatása; zenei versenyek szervezése; zenei rendezvények szervezése; zenés
videók készítése; élő zenei előadások; élő zenei műsorok; élő zenés szolgáltatások; zenei művek publikálása;
zenei produkciós szolgáltatások; zenei felvételek készítése; zenei szövegek kiadása; zenés előadások szervezése;
zenés műsorok rendezése; zenei szórakoztatás szervezése; zenés szólóestek bemutatása; televíziós zenei
koncertek; élő zenekari előadások; zeneoktatás levelező tanfolyamon; információnyújtás a zene terén; zenét
tartalmazó hangszalagok bérbeadása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei szórakoztató műsorok
készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; élő zenei előadások tartása; színházi előadások, zenei
előadások; animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; zenés
show-k rendezése; zenés show-k készítése; élő zenei előadások szervezése; élő zenekari fellépések bemutatása;
szórakoztatás zenekari előadások formájában; hang- és zenefelvételek készítése; digitális zeneszolgáltatás az
internetről; szórakoztató szolgáltatások élő zene formájában; zene és ének előadás tartása; zenei együttesek élő
fellépései, előadásai; hanglemezek és zenei felvételek kölcsönzése; színdarabok vagy zenei előadások
megtervezése; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; élő karácsonyi zenei produkciók bemutatása; zenés
szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; vizuális és
zenés szórakoztatás szervezése; zenészek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által biztosított
szórakoztatási szolgáltatások; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások
zenekari előadások formájában; szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett zene formájában; filmes és zenei
produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenekar
által élőben előadott műsorok bemutatása; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakról; digitális
zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak
elvégzése; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése; az interneten hallgatható
[nem letölthető] digitális zene szolgáltatása; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés
céljából; könyvkiadás; könyvek multimédiás megjelentetése; online könyvismertetők megjelentetése; könyv- és
folyóirat kiadás; dalszövegek kiadása könyv formájában; könyvek publikálása és kiadása; könyvek és folyóiratok
kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek és folyóiratok kölcsönzése; elektronikus könyvek és
folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line publikálása; kották kiadása; kottázási szolgáltatások; kottafüzetek kiadása.
( 111 ) 222.955
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00651
( 220 ) 2017.02.24.
( 732 ) Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)
( 541 ) DREAM ISLAND
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.
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Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.956
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 01092
( 220 ) 2017.04.04.
( 732 ) Rubics László, Rimóc (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Hamburgerek, húspogácsák, hústermékek hamburgerek formájában, nyers hamburger pogácsa, zöldséges

készételek, készételek húsból, zöldséget tartalmazó fagyasztott készételek.
35

Hamburgerek, húspogácsák, hústermékek hamburgerek formájában, nyers hamburger pogácsa, zöldséges

készételek, készételek húsból, zöldséget tartalmazó fagyasztott készételek kereskedelme; Franchise rendszer
üzemeltetése.
43

Vendéglátási szolgáltatás, büfé szolgáltatások, kantinok, étkezdék, mozgó büfé szolgáltatás.

( 111 ) 222.957
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00645
( 220 ) 2017.02.24.
( 732 ) Fáy Oktatási és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OK MONEYTAINMENT
( 511 ) 9

Szoftverek; oktatási szoftverek; oktatási berendezések; oktatási készülékek és eszközök; játékszoftverek;

mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
16

Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok; irodai és oktatási segédanyagok; oktatási felszerelések;

oktatási kézikönyvek; tankönyvek; nyomtatott oktatási anyagok; kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott
útmutatók oktatási tevékenységekhez; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések];
játékkártyák; játékszabályokat tartalmazó füzetek; ajándék papír-írószeráruk; ajándékkönyvek; papír
ajándéktasakok, zacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; naptárak; papírból készült
poháralátétek; címkék, matricák; írószerek; irodaszerek; dossziék.
18

Táskák; hátizsákok; kulcstartók; esernyők.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; felsőruházat; pólók; pulóverek; dzsekik; kabátok; melegítő felsők;

melegítőalsók;szabadidő ruházat; ujjatlan pólók, trikók; zoknik; nadrágok; sálak; sapkák; lábbelik.
28

Játékszerek; oktatási célú játékszerek; játékfigurák; játékkártyák; játékzsetonok; játékkészletek;

társasjátékok; táblajátékok; karácsonyfadíszek; plüss játékok.
41

Oktatási szolgáltatások; oktatási útmutatás; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási

tananyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási programok szervezése; oktatási versenyek
szervezése; oktatási előadások szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási konferenciák szervezése;
oktatási kiállítások szervezése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási kézikönyvek fejlesztése;
oktatási eszközök bérbeadása; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; oktatási információs szolgáltatások;
oktatási klub szolgálatások;pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tanfolyamok; oktató játékok szervezése, rendezése;
képzési szolgáltatások; karriertanácsadási szolgáltatások; játékok szervezése, rendezése..
( 111 ) 222.958
( 151 ) 2017.11.14.
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( 210 ) M 17 01094
( 220 ) 2017.04.03.
( 732 ) Nyárai és Társa Kft., Budaörs (HU)
( 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).
( 111 ) 222.959
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00491
( 220 ) 2017.02.14.
( 732 ) Rigó Katalin, Budapest (HU)
( 740 ) Clin Spring Kft., Budapest
( 541 ) Coach Cafe
( 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).
43

Vendéglátás és kávézói szolgáltatás.

( 111 ) 222.960
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 01098
( 220 ) 2017.04.04.
( 732 ) Sch-Mici Bt., Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás.

( 111 ) 222.961
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00737
( 220 ) 2017.03.06.
( 732 ) Kun Richárd, Érd (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) flavatar
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Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

vetőmagok, élő növények és virágok; világító növények; világító élőnövények és részeik, cserjék, fák, cserepesés vágott virágok, karácsonyfák, levelek, termések; világító virágok; világító növényi eredetű fatörzsek, kérgek,
parafák, tobozok, koszorúk (nem élő virágokból), szárított virágok és növények.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; világító virágok, növények, növényi részek és azokból álló termékek

(élő és nem élő) kis- és nagykereskedelme; világító virágok, növények, növényi részek és azokból álló termékek
(élő és nem élő) kereskedelmi ügyletei; világító egyéb kertészeti, virágkötészeti, világító egyéb kertészeti,
virágkötészeti, tájépítészeti, kertépítészeti termékek kereskedelmi ügyletei; világítóvirágok, növények, növényi
részek és azokból álló termékek (élő és nem élő) reklámozása, hirdetése; világító egyéb kertészeti, virágkötészeti,
tájépítészeti, kertépítészeti termékek reklámozása, hirdetése; világító virágok, növények, növényirészek és
azokból álló termékek (élő és nem élő) reklámfilmjeinek előállítása és azok kereskedelmi ügyletei; világító egyéb
kertészeti, virágkötészeti, tájépítészeti, kertépítészeti termékek reklámfilmjeinek előállítása és azok kereskedelmi
ügyletei; világító növények szabadtéri hirdetése; világító (nem elektromos) effektusok reklámozási felhasználása,
kereskedelmi ügyletei.
44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; kert-tervezések, kertművelések és ezzel kapcsolatos

egyéb szolgáltatások; vágott virágok fejlesztése és funkciójuknak új funkcióinak kidolgozása.
( 111 ) 222.963
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 01760
( 220 ) 2017.05.30.
( 732 ) Sharp Studios Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Rögzített tartalmak; adatbázisok; média tartalmak; szoftverek; firmware-k; számítógépes operációs

rendszerek; CD-ROM-on rögzített multimédia szoftverek; elektronikus könyvek; elektronikus formátumú
kezelési útmutatók; hangoskönyvek; interaktív DVD-k; internetről elektronikus formában letöltött heti
kiadványok, publikációk; internetről letölthető digitális könyvek; játékokat tartalmazó műsoros videoszalagok;
játékokat tartalmazó műsoros DVDk; játékokat tartalmazó műsoros hangszalagok; játékokkal és
szerencsejátékokkal kapcsolatos letölthető elektronikus kiadványok; képzési kézikönyvek számítógépes
programok formájában; lemezre felvett könyvek; multi-média felvételek; műsoros DVD-k; számítógépes
dokumentáció elektronikus formában; számítógépes hordozókon rögzített elektronikus kiadványok; videofilmek;
audiovizuális tanítási eszközök; számítógép hardverek; számítógépes szoftverek számítógépes
szoftverfejlesztéshez; számítógépes alkalmazásszoftverek; számítógépes játékszoftverek; CD-ROM-ok; kompakt
lemezek, CD-k [audio-video].
16

Tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; számítógépes magazinok; irodai és oktatási

segédanyagok; oktatási felszerelések; kártyák; nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; oktató
kézikönyvek; papírból készült tananyagok; nyomtatott tananyagok.
41

Oktatás, tanítás; perceptuális tanítási szolgáltatások; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; iskolai

szolgáltatások nyelvek tanításához; orvosi, egészségügyi képzés és tanítás; oktatási és tanítási anyagok előállítása
és kölcsönzése; számítógépes programozás oktatása; informatikai oktatás; számítógépes programozással
kapcsolatos oktatás; számítógépes programozással kapcsolatos könyvek kölcsönzése; oktatási, szórakoztatási és
sportszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; audio-, video- és multimédiás termékek
gyártása, fényképezés; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén;
oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; on-line információk nyújtása számítógépes játékokkal és
számítógépek játékokhoz való fejlesztésével kapcsolatban; online interaktív szórakoztatás; fordítás és
tolmácsolás; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; oktatási tananyagok kiadása; szakelőadásokon kiosztott
tananyagok összeállítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes
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adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított

oktatás információk; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; szórakoztatás.
( 111 ) 222.964
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00654
( 220 ) 2017.02.24.
( 732 ) Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Kádas 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).
( 111 ) 222.965
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00588
( 220 ) 2017.02.21.
( 732 ) BROWN GAMES Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) corvin konzol
( 511 ) 35

Számítógép, periféria, szoftver kereskedelmi ügyletei.

37

Számítógép, periféria, szoftver javítása.

42

Számítógép, periféria, szoftver tervezése és fejlesztése.

( 111 ) 222.966
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00585
( 220 ) 2017.02.21.
( 732 ) ORION Elektronikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ORINOX
( 511 ) 21

Konyhai eszközök, nem elektromos rozsdamentes konyhai és asztali kézi eszközök, kisméretű háztartási

eszközök.
( 111 ) 222.967
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00456
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) Star Network MCN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, 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
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szereplő valamennyi áru).

25

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.968
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00455
( 220 ) 2017.02.09.
( 732 ) Classic Talents Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SOS SAVE THE WORLD
( 511 ) 9

Adathordozók; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; kompaktlemezek, CD-k; audio felvételek; audiovizuális

felvételek; letölthető digitális zene.
35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.

41

Koncertszolgáltatások; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása.

( 111 ) 222.969
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00045
( 220 ) 2017.01.04.
( 732 ) M+Z 2000 Kft. 1/1, Hajdúböszörmény (HU)
( 740 ) Zolnai Gergely, Hajdúböszörmény
( 541 ) Selvaggio
( 511 ) 25

Férfi ruházat; ruházati cikkek nők számára; ruházat sportoláshoz; szabadidő ruházat; steppelt dzsekik

[ruházat]; atlétikai ruházat; fiú ruházat; esőálló ruházat; időjárásálló ruházat; játszóruhák, egyberészes
rövidnadrágok [ruházati cikkek]; kerékpáros ruházat; kötöttáruk [ruházat]; melegítőnadrágok [ruházat];
mellények [ruházat]; otthoni ruházat; övek [ruházat]; pufi dzsekik [ruházat]; rövidnadrágok [ruházat]; rövid
együttesek [ruházat]; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat kerékpárosoknak; szabadidő együttesek [ruházat];
szélálló ruházat; textilövek [ruházat]; triatlonos ruházat; vízálló ruházat vitorlázáshoz; vízhatlan ruházati cikkek;
vízhatlan, vízálló ruházat; vászon ruházat.
( 111 ) 222.970
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00838
( 220 ) 2017.03.09.
( 732 ) Brandenburg Géza, Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Táplálék kiegészítő.

( 111 ) 222.971
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00837
( 220 ) 2017.03.09.
( 732 ) Brandenburg Géza, Érd (HU)
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( 546 )

( 511 ) 5

Táplálék kiegészítő.

( 111 ) 222.972
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00836
( 220 ) 2017.03.09.
( 732 ) Brandenburg Géza, Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Táplálék kiegészítő.

( 111 ) 222.973
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00830
( 220 ) 2017.03.09.
( 732 ) Thummerer Vilmos EV, Noszvaj (HU)
( 541 ) Siheder
( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 222.974
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00825
( 220 ) 2017.03.10.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.
Pénzügyi ügyletek.

( 111 ) 222.975
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 01539
( 220 ) 2017.05.11.
( 732 ) Benelli Q.J. Srl, Pesaro (IT)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Motorkerékpárok, azok részei és kiegészítői.

( 111 ) 222.976
( 151 ) 2017.11.14.
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( 210 ) M 17 01538
( 220 ) 2017.05.11.
( 732 ) Benelli Q.J. Srl, Pesaro (IT)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Motorkerékpárok, azok részei és kiegészítői.

( 111 ) 222.977
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 01537
( 220 ) 2017.05.11.
( 732 ) Benelli Q.J. Srl, Pesaro (IT)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Motorkerékpárok, azok részei és kiegészítői.

( 111 ) 222.978
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 01536
( 220 ) 2017.05.11.
( 732 ) Benelli Q.J. Srl, Pesaro (IT)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) BENELLI TNT
( 511 ) 12

Motorkerékpárok, azok részei és kiegészítői.

( 111 ) 222.979
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 17 00901
( 220 ) 2017.03.20.
( 732 ) dr. Kelemen Örkény, Budaörs (HU)
( 541 ) Bókszínház
( 511 ) 41

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

technikák; 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 ) 222.980
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 16 04003
( 220 ) 2016.12.20.
( 732 ) Whiskynet Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

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

szolgáltatás).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Show műsorok, show műsorok szervezése és rendezése; szórakoztatás; konferenciák; kiállítások; versenyek,

találkozók, bemutatók, fesztiválok, rendezvények szervezése és rendezése; szabadidős és kuturális rendezvények
szervezése és lebonyolítása; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás) szervezése és rendezése; oktatás.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 222.981
( 151 ) 2017.11.14.
( 210 ) M 16 03299
( 220 ) 2016.10.17.
( 732 ) Dobos Dániel 50%, Pécs (HU)
Dobos János Tamás 50%, Pécs (HU)
( 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.
31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és

zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
A rovat 116 darab közlést tartalmaz.
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