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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

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

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

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

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

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

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

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

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

(60)

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

(98)

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

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

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9
T1
T2
T3
T4

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

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

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

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési
(100) Lajstromozási és megújítási adatok mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg(111) lajstromszám
adott formatervezési mintaoltalmak adatai
(141) a lajstromozási eljárás és az
a Locarnói Megállapodás szerinti osztáoltalom megszűnésének napja lyonként csoportosítva, az első helyen
(151) a lajstromozás napja
szereplő bejelentők nevének betűrendjé(156) a megújítás napja
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések
(180) a lejárat napja
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
(200) Bejelentési adatok
meg.
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
négyjegyű kódok az adott rovatok tar(250) a bejelentés benyújtásának
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa
helye
szerint.
(300) Uniós elsőbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő A szabadalmi bejelentések közzététele
közzététel adatai
című rovatban a T betűvel kezdődő do(450) a Nemzetközi Irodánál a köz- kumentumszám az 1996. január 1-je előtti
zétételt tartalmazó lap száma bejelentési nappal rendelkező teljes
(500) Egyéb adatok
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku(511) az árujegyzék vagy a termék- mentumszám halasztott vizsgálatú szajegyzék a Nizzai Megállapo- badalmi bejelentésre utal.
dás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
(540) a földrajzi árujelző megneve- bejelentések az ügyszám, a megadott
zése
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst(541) a megjelölés közönséges
romszám szerinti sorrendben jelennek
írásmóddal
meg.
(546) a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írásA védjegy és földrajzi árujelző bejelenmóddal
tések a bejelentők nevének betűrendjében,
(551) együttes vagy tanúsító véda lajstromozások lajstromszám szerinti
jegy
sorrendben jelennek meg.
(554) térbeli megjelölés
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 16 02199
( 220 ) 2016.06.28.
( 731 ) Kerekes József, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) Nagyerdei Ingatlan
( 511 ) 35

Ingatlanmarketing; Ingatlanmarketing elemzés; Ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

Ingatlanárverések szervezése és lebonyolítása; Internetes hirdetési felület bérbeadása; Reklámfelületek és
reklámanyagok bérbeadása; Weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; Internetes hirdetési felületek
rendelkezésre bocsátása és bérbeadása.
36

Ingatlanügyletek; Ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; Ingatlanközvetítés; Ingatlanmenedzsment;

Ingatlanügynökségek; Ingatlanfinanszírozás; Ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; Ingatlan
befektetések; Ingatlan adminisztráció; Ingatlan értékelés; Ingatlan értékbecslés; Ügynökségek (Ingatlan -);
Ingatlan biztosítások; Tőkebefektetés ingatlanba; Ingatlanok értékbecslése; Ingatlantőke megosztása;
Ingatlanérték-becslés; Ingatlanvagyon-kezelés; Ingatlanvagyon finanszírozása; Ingatlanirodák [apartmanok];
Ingatlanvagyon tervezés; Ingatlanhitelek finanszírozása; Ingatlanügynöki tevékenység; Ingatlanhitelek
biztosítása.
37

Ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; ingatlantulajdon renoválásával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások.
( 210 ) M 17 00133
( 220 ) 2017.01.17.
( 731 ) Laptop.hu Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Tablettel kapcsolatos szolgáltatások, úgy mint adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; tabletek bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása;
beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások
számára; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi ügyletek;
tabletek, tablet alkatrészek és -kiegészítők kiskereskedelme; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor
optimalizálása; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci tanulmányok;
piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés; vásárlási megrendelések
ügyintézése; webshop fejlesztés és üzemeltetés.
37

Tablet üzembe helyezése, karbantartása és javítása; tablet üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

elhasznált vagy részben megsemmisült tabletek felújítása; tabletek, mint kommunikációs eszközök üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; kommunikációs hálózatok kiépítése, felszelése, javítása és karbantartása;
számítógépes hálózatok és adathálózatok felszerelése, karbantartása és javítása.
39

Tabletek csomagolása; tabletek raktározása; áruszállítás; raktározás, tárolás.

( 210 ) M 17 00631
M1
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( 220 ) 2017.02.22.
( 731 ) Dr. Pető Erika, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Balance Mozgás
( 511 ) 10

Anatómiai kötések ízületekre; antireumatikus gyűrűk; antireumatikus karkötők; diagnosztikai készülékek

gyógyászati használatra; elektromos akupunktúrás eszközök; elemzőkészülékek gyógyászati használatra;
esztétikai masszírozó készülékek; fizikoterápiás készülékek; fűzők gyógyászati használatra; galvánterápiás
készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök; hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra; karkötők orvosi,
gyógyászati célokra; kesztyűk gyógyászati használatra; masszázsberendezések; masszírozó kesztyűk; ortopédiai
cikkek; ortopédiai cipőtalpak; ortopédiai térdpólyák; térdvédők;, ortopéd lábbelik; orvosi lámpák; orvosi
röntgenberendezések; övek ortopédiai célokra; radiológiai képernyők, képnézők orvosi használatra; radiológiai
készülékek orvosi használatra; UV lámpák gyógyászati célokra.
44

Orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás

fogyatékkal élők számára, otthon lábadozók utókezelésére.
( 210 ) M 17 01006
( 220 ) 2017.03.28.
( 731 ) Vidák László, Siófok (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 29

Gyöngytyúk felhasználásával készült hentesáruk, gyöngytyúk felhasználásával készült hús és

húskonzervek;gyöngytyúk felhasználásával készült májpástétom.
30

Gyöngytyúk felhasználásával készült húslé, gyöngytyúk felhasználásával készült mártás és

szaft,gyöngytyúk felhasználásával készült húspástétomok.
43

Bár szolgáltatások, éttermek, kávéházak, vendéglátóipar.

( 210 ) M 17 01084
( 220 ) 2017.04.03.
( 731 ) Altera Corporation, San Jose, California (US)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HYPERFLEX
( 511 ) 9

Félvezetők; integrált áramkörök; programozható logikai integrált áramkörök; mikroprocesszorok;

számítógépes szoftverek félvezetők, mikroprocesszorok, integrált áramkörök és programozható logikai integrált
áramkörök tervezéséhez és működtetéséhez.
( 210 ) M 17 01089
( 220 ) 2017.04.03.
( 731 ) Dr. Móré Viktória, Debrecen (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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M2
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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).
( 210 ) M 17 01129
( 220 ) 2017.04.06.
( 731 ) Bao Junyong, Budapest (HU)
( 740 ) Eczet Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 210 ) M 17 01134
( 220 ) 2017.04.06.
( 731 ) Central European Theme Parks Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 541 ) ATLASZPARK
( 511 ) 28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01143
( 220 ) 2017.04.07.
( 731 ) Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tradicionális ízeink újragondolva
( 511 ) 29

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

30

Cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 17 01144
( 220 ) 2017.04.07.
( 731 ) Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ízek, színek, élmények
( 511 ) 29

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

30

Cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 17 01150
( 220 ) 2017.04.06.
( 731 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berkényi Szabina, Budapest
( 541 ) Mai Helyzet
( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 17 01151
( 220 ) 2017.04.06.
( 731 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berkényi Szabina, Budapest
( 541 ) Heti Helyzet
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38

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

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 17 01245
( 220 ) 2017.04.16.
( 731 ) ingatlan.com Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Iván László, Budapest
( 541 ) Minden1x
( 511 ) 35
36

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

( 210 ) M 17 01247
( 220 ) 2017.04.18.
( 731 ) Addosol R&D Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)
( 740 ) Dr. Hajdu Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38

Távközlés.

( 210 ) M 17 01248
( 220 ) 2017.04.18.
( 731 ) Addosol R&D Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)
( 740 ) Dr. Hajdu Zoltán, Budapest
( 541 ) OMNISYSTEM
( 511 ) 38

Távközlés.

( 210 ) M 17 01249
( 220 ) 2017.04.18.
( 731 ) Addosol R&D Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)
( 740 ) Dr. Hajdu Zoltán, Budapest
( 541 ) OCOM
( 511 ) 38

Távközlés.

( 210 ) M 17 01253
( 220 ) 2017.04.18.
( 731 ) Evobike Kft., Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 12

Elektromos kerékpárok; kerékpárok; kerékpáros táskák; kerékpáros táskák, biciklis táskák.

( 210 ) M 17 01262
( 220 ) 2017.04.19.
( 731 ) PentaCore Lab Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Breaston
( 511 ) 10

Orvosi, sebészeti, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek; terápiás

eszközök és segédeszközök.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása, egészségügyi

ellátás.
( 210 ) M 17 01263
( 220 ) 2017.04.19.
( 731 ) PentaCore Lab Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ThyroCan
( 511 ) 10

Orvosi, sebészeti, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek; terápiás

eszközök és segédeszközök.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása, egészségügyi

ellátás.
( 210 ) M 17 01269
( 220 ) 2016.07.28.
( 731 ) JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Whitley, Coventry (GB)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) LAND CARRIER
( 511 ) 12

Automotív járművek; járművek részei és szerelvényei; kartámaszok járműülésekhez; kifejezetten járművek

ütközőire való rögzítésre tervezett poggyásztáskák; kifejezetten járművekben történő használatra kifejlesztett
rendszerező táskák, hálók és tálcák járműbelsőkhöz; fejtámaszok járműülésekhez; fejtámasz-huzatok járművekbe;
gépkocsik visszapillantó tükreihez való védőborítások és díszítő borítások; autóülés-huzatok; borítások járművek
kormánykerekeire; méretre készült borítók járművekhez; motorok szárazföldi; járművekhez; kerekek szárazföldi
járművekhez; ötvözetkerekek; kerékperemek; kerékperemek; dísztárcsák kerekekhez; dísztárcsák; dísztárcsák;
kerékláncok; spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez; borítások járművekhez; járműülések; biztonsági övek
járművekhez; hűtőrácsok járművekhez; kárpitlapok gépjármű karosszériákhoz; járművek részeként árusított,
beépített elektronikus interfészekkel felszerelt központi konzolok járművekhez; kerékpárok; részek, alkatrészek
és tartozékok kerékpárokhoz; babakocsik és gyerekkocsik, valamint alkatrészeik és tartozékaik; csecsemő-,
kisgyermek- és gyerekülések járművekhez; kivéve gumiabroncsok és abroncsbelsők.
( 210 ) M 17 01334
( 220 ) 2017.04.25.
( 731 ) Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LEPENCE SPA
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészségklub szolgáltatások

(egészség és fitnesz); szabadidős létesítmények üzemeltetése.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai
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szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai

(szállásadás); vendéglátás.
( 210 ) M 17 01362
( 220 ) 2017.04.26.
( 731 ) New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Tókos Lóránt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

nem tölthető videók biztosítása; online, letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;
riporteri szolgáltatások; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; televíziós
szórakoztatás.
( 210 ) M 17 01363
( 220 ) 2017.04.26.
( 731 ) New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Tókos Lóránt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

nem tölthető videók biztosítása; online, letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;
riporteri szolgáltatások; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; televíziós
szórakoztatás.
( 210 ) M 17 01374
( 220 ) 2017.04.28.
( 731 ) Eleven Events Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01377
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( 220 ) 2017.04.28.
( 731 ) Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mizo a mi tejünk
( 511 ) 29

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

desszertek; tejből vagy tejtermékből készült italok; tej alapú italok; fagyasztott tejtermékek; sajtok;
sajtkészítmények; desszert jellegű sajtkészítmények; sűrített tej; tejoltó; tejsavó; tejszín; tejszínhab; aludttej; túró;
túró készítmények és ezek ízesített változatai; túródesszertek.
30

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

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

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

marketing; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.
( 210 ) M 17 01378
( 220 ) 2017.04.28.
( 731 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)
( 740 ) Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Csokoládé.

( 210 ) M 17 01379
( 220 ) 2017.04.28.
( 731 ) Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)
( 740 ) Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 17 01406
( 220 ) 2017.05.02.
( 731 ) Búza Tímea, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Peszeki Péter, Győr
( 541 ) Édes Otthon Győr
( 511 ) 36
37

Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete.
Aszfaltozás, ácsok szolgáltatásai, állványozás, építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete

(irányítás), építmények lebontása, építőipari gépek kölcsönzése, épületek (belső) isztítása, épületek tisztítása
(külső felületé).
( 210 ) M 17 01477
( 220 ) 2017.05.08.
( 731 ) Mesina Endre, Mindszent (HU)
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( 546 )

( 511 ) 3

Testápolók, kozmetikai cikkek, tisztítószerek, szappanok, bio szappanok, növényi szappanok, állati

zsiradékból készült szappanok, kecsketejből készült szappanok, samponok, fogkrémek, szépségápolási cikkek,
olajok és krémek; tusfürdők, ajakír, desodorok, dezodor stiftek, mosószerek mosogatószerek, öblítők,
tisztítószerek.
25

Ruházati cikkek, női és férfi alsó és felső ruházat, textil ruházat, pamut ruházat, bőrruházat, lábbelik.

29

Hidegen és melegen sajtolt olajak; tanamu olaj, tajtékvirág olaj, katicavirág olaj, görögdinnye mag olaj,

kamilla olaj, máricpálma olaj, gotu kola olaj, mandula olaj, napraforgó olaj, repce olaj, mák olaj, máriatövis
magolaj, lenmagolaj, mustármag olaj, csipkebogyó olaj, sárgabarack magolaj, kapormag olaj, kendermag olaj,
olíva olaj, földimogyoró olaj, mogyoró olaj, kókusz olaj, kukoricacsíra olaj, szezámmag olaj, szója olaj, búzacsira
olaj, feketekömény olaj, zöldkávé olaj, makadámia olaj, borostyán olaj, százszorszép olaj, feketenadálytő olaj,
andiraba olaj, homoktövis olaj, dió olaj, jojoba olaj, tökmag olaj , marula olaj, ámika olaj, babassu olaj,
feketeribizli olaj, avokado olaj, kukui dió olaj, sáfrányos szeklice olaj, gránátalma olaj, rizs olaj, kaktuszfüge olaj,
brokkolimag olaj,ligetszépe olaj, aloe vera olaj, fehér liliom olaj, málnamag olaj, borago mag olaj, uborka olaj,
bab olaj, sárgarépa olaj, ricinus olaj, orbáncfű olaj, argán olaj, körömvirág olaj, paradió olaj, kesudió olaj,
szőlőmag olaj, moringa olaj, goi olaj, chai olaj, acmela olaj, pórsáfrány olaj, neem olaj, shea olaj, rózsa olaj,
feketebors olaj, feketecsalán olaj, fokhagymaízű napraforgó olaj, fűszerpaprika olaj (csemege és csípős),
meggymag olaj, petrezselyemmag olaj, olajessimo, fűszerköménymag olaj, magvak, natúr magvak, pörkölt
magvak, pisztácia, kesudió, makadam dió, mogyoró, máriatövis velő, homoktövis velő, aszalt zöldségek; aszalt
gyümölcsök, aszalt szilva, aszalt barack, aszalt banán, aszalt mangó, aszalt nadragulya, aszalt ananász, aszalt
körte, aszalt alma, aszalt cseresznye, aszalt meggy, aszalt birsalma, aszalt mazsola, aszalt narancs, aszalt
mandarin, aszalt málna, aszalt szeder, aszalt ribizli, aszalt áfonya, aszalt eper, szárított zöldségek, szárított répa,
szárított gyökér, szárított karalábé, szárított padlizsán, szárított brokkoli, szárított hagyma; gyümölcs és zöldség
konzervek; hal konzervek; gyümölcslekvárok; húsok, fagyasztott húsok, vadhúsok, őzhús, szarvas hús, vaddisznó
hús, nyúl hús, fácán hús, vadkacsa hús, füstölt húsok, kolbászok; sertés, marha, kacsa, szarvas, őz, vaddisznó, ló,
pulyka húsok.
30

Lisztek, lisztőrlemények, magőrlemények; kekszek, bio kekszek; mézek, vegyes virágméz, akácméz,

hársméz, erdeiméz, propoliszos méz, gesztenyeméz, erdei fenyőméz, selyemfűméz, repceméz, vad méz; Teák, tea
filterek, teafüvek, levél teák, gyümölcsteák, növényből készült teák, gyógynövény teák, fekete magból készült
teák, zöld tea, fűszerek, só, cukor, édesítőszerek folyékony szemes, granulátum és por formában, fűszerpaprika
őrlemény, fokhagyma granulátum, szárított petrezselyem őrlemény, étel ízesítő, kapor, kakukk fű, köménymag,
majoránna, oregano, fekete bors egész és őrölt formában, fehérbors bazsalikom, rozmaring, babérlevél,
szegfűszeg, koriander, fahéj, tárkony, borókabogyó, vöröshagyma granulátum, curry, pesto, cékla por.
32

Szörpök, szörpök gyümölcsből és gyümölcskoncentrátumból, gyümölcslevek.

( 210 ) M 17 01478
( 220 ) 2017.05.05.
( 731 ) Steigenberger Hotels AG 100%, Frankfurt (DE)
( 740 ) Knight Bird & Bird Iroda, Budapest
( 541 ) Jaz Budapest
( 511 ) 39

Utasok szállítása; utazásszervezés; utazással kapcsolatos helyfoglalási szolgáltatások; utazások, hajóutak,

kirándulások, idegenvezetős látogatások előkészítése, megvalósítása és szervezése; utaskísérés; üzleti, csoportos
és vakációs utazások előkészítése, megvalósítása és szervezése; gépkocsik és egyéb járművek kölcsönzése;
helyfoglalás szállítási eszközökre; közlekedéssel és utazással kapcsolatos információk szolgáltatása; tanácsadás
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utazással kapcsolatban.

41

Sport, kulturális és szórakoztatási célú rendezvények tervezése és szervezése.

43

Szállodai, éttermi és üdülőközponti szolgáltatások; étel- és italellátás; ideiglenes szállásbiztosítás;

szálláshelyek foglalása; információk szolgáltatása és tanácsadás az előbb említett szolgáltatásokkal kapcsolatban;
valamennyi említett szolgáltatás elektronikus média és internet útján történő nyújtása.
( 210 ) M 17 01480
( 220 ) 2017.05.07.
( 731 ) HOTEL CARBONA Gyógyszálloda Zrt. 1/1, Hévíz (HU)
( 740 ) Dr. Morvay Boldizsár (Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda), Budapest
( 541 ) CARBONA
( 511 ) 41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01482
( 220 ) 2017.05.07.
( 731 ) HOTEL CARBONA Gyógyszálloda Zrt. 1/1, Hévíz (HU)
( 740 ) Dr. Morvay Boldizsár (Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda), Budapest
( 541 ) NATURMED HOTEL CARBONA
( 511 ) 41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01483
( 220 ) 2017.05.07.
( 731 ) HOBAGÉP Bt. 100%, Sopron (HU)
( 541 ) BALLISTOL
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01485
( 220 ) 2016.12.19.
( 731 ) LogicLife Incorporation, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands (MH)
( 740 ) Berényi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 01497
( 220 ) 2017.05.08.
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( 731 ) Dr. Kiss Róbert Richard, Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása;

információk számitógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számitógépes adatbázisokba való rendezése;
iratmásolás; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell
közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység
számitógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvirás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hírdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,
hirdetés; számitógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás;
televíziós vásárlási műsorok készítése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; dalirás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthetö]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmgyártás, kivéve
reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek
kölcsönzése; idegenvezetős túrák levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;
mentorálás; mikrofilmezés; művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-müsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek
rendezése; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;
számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás]; videorögzítés; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 17 01553
( 220 ) 2017.05.11.
( 731 ) Hungarosolar Investment Zrt., Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Darvas Gergely László, Székesfehérvár
( 541 ) Hungarosolar
( 511 ) 4

Napenergiából nyert elektromos áram.
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Fényelektromos berendezések és készülékek napenergiával történő áramfejlesztéshez; fényelektromos

berendezések és készülékek napenergiás áramfejlesztéshez; napenergia kollektorok áramtermeléshez; napenergia
panelek, szoláris panelek; napelemek villamosenergia-termeléshez; napelemek elektromos áram fejlesztéséhez;
napelemek áramtermeléshez; ipari napelemek; háztartási napelemek; napelem sorozatok.
11

Napenergiával működő fűtőberendezések; napenergiával működő lámpák.

37

Napenergiás fűtőrendszerek üzembe helyezése; napenergiás rendszerek üzembe helyezése.

40

Áram előállítás napenergiából.

42

Napenergia-rendszerek ellenőrzésére, szabályozására és megfigyelésére szolgáló szoftverek tervezése és

fejlesztése.
( 210 ) M 17 01571
( 220 ) 2017.05.15.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft. 100%, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Csitári Nikolett, Szeged
( 541 ) CEDEZIN
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek számára; táplálékkiegészítők emberek számára; vitaminkészítmények.

( 210 ) M 17 01574
( 220 ) 2017.05.16.
( 731 ) Dr. Bognár Barbara Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bognár Barbara, Budapest
( 541 ) bblo
( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01575
( 220 ) 2017.05.16.
( 731 ) Dr. Bognár Barbara Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bognár Barbara, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01586
( 220 ) 2017.05.16.
( 731 ) Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Fodor József, Pécs
( 541 ) Oldies FM
( 511 ) 35

Rádiós reklámozás; rádiós piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek
publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.
38

Rádióadás; rádiós kommunikáció.

41

Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01587
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( 220 ) 2017.05.16.
( 731 ) Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Fodor József, Pécs
( 541 ) Oldies Rádió
( 511 ) 35

Rádiós reklámozás; rádiós piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek
publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.
38

Rádióadás; rádiós kommunikáció.

41

Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01588
( 220 ) 2017.05.16.
( 731 ) Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Fodor József, Pécs
( 541 ) Gold FM
( 511 ) 35

Rádiós reklámozás; rádiós piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek
publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.
38

Rádióadás; rádiós kommunikáció.

41

Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01589
( 220 ) 2017.05.16.
( 731 ) Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Fodor József, Pécs
( 541 ) Gold Rádió
( 511 ) 35

Rádiós reklámozás; rádiós piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek
publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.
38

Rádióadás; rádiós kommunikáció.

41

Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások.
( 210 ) M 17 01658
( 220 ) 2017.05.22.
( 731 ) Deli Zsolt Attila 100%, Szigetszentmiklós (HU)
( 541 ) az időtálló megoldás
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek.

( 210 ) M 17 01685
( 220 ) 2017.05.24.
( 731 ) Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 36

Gyűjtések szervezése; jótékonysági célú gyűjtések.

39

Mentési szolgáltatások; ajándékcsomagolás; betegszállítás; vontatás [szállítás]; szállítás.

41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás; oktatási
tárgyú információk; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek
kiadása, (nem reklámcélú ); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; vallásoktatás;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása;
könyvkiadás; sportlétesítmények üzemeltetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése; táboroztatás; óvodák; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
vallásoktatás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.
43

Nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; bölcsődék, óvodák; kantinok, büfék, étkezdék; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szállásadás].
44

Pszichológus szolgáltatásai; szociális otthonok; terápiás szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; szanatóriumi,

idősotthoni szolgáltatások; hospice ellátás, elfekvők; pszichológus [szolgáltatások]; kábítószerfüggő betegek
rehabilitációja.
45

Eltűnt személyek felkutatása; örökbefogadási ügynökségek; vallási összejövetelek szervezése; vallási

szertartások levezetése; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások].
( 210 ) M 17 01686
( 220 ) 2017.05.24.
( 731 ) Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Gyűjtések szervezése; jótékonysági célú gyűjtések.

39

Mentési szolgáltatások; ajándékcsomagolás; betegszállítás; vontatás [szállítás]; szállítás.

41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás; oktatási
tárgyú információk; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek
kiadása, (nem reklámcélú ); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; vallásoktatás;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása;
könyvkiadás; sportlétesítmények üzemeltetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése; táboroztatás; óvodák; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
vallásoktatás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.
43

Nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; bölcsődék, óvodák; kantinok, büfék, étkezdék; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szállásadás].
44

Pszichológus szolgáltatásai; szociális otthonok; terápiás szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; szanatóriumi,

idősotthoni szolgáltatások; hospice ellátás, elfekvők; pszichológus [szolgáltatások]; kábítószerfüggő betegek
rehabilitációja.
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Eltűnt személyek felkutatása; örökbefogadási ügynökségek; vallási összejövetelek szervezése; vallási

szertartások levezetése; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások].
( 210 ) M 17 01687
( 220 ) 2017.05.24.
( 731 ) Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Gyűjtések szervezése; jótékonysági célú gyűjtések.

39

Mentési szolgáltatások; ajándékcsomagolás; betegszállítás; vontatás [szállítás]; szállítás.

41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás; oktatási
tárgyú információk; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek
kiadása, (nem reklámcélú ); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; vallásoktatás;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása;
könyvkiadás; sportlétesítmények üzemeltetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése; táboroztatás; óvodák; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
vallásoktatás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.
43

Nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; bölcsődék, óvodák; kantinok, büfék, étkezdék; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szállásadás].
44

Pszichológus szolgáltatásai; szociális otthonok; terápiás szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; szanatóriumi,

idősotthoni szolgáltatások; hospice ellátás, elfekvők; pszichológus [szolgáltatások]; kábítószerfüggő betegek
rehabilitációja.
45

Eltűnt személyek felkutatása; örökbefogadási ügynökségek; vallási összejövetelek szervezése; vallási

szertartások levezetése; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások].
( 210 ) M 17 01691
( 220 ) 2017.05.19.
( 731 ) Fenster Technik Seifert Kft., Szentgotthárd (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FENSTER AIR PLUS
( 511 ) 6

Fém nyílászárók, nyílászáró tokok, keretek és nyílászáró szerelvények; fém szellőzők épületekhez;

fémcsatornák szellőzőberendezésekhez; fém szellőzőcsatornák; fém szellőzőrácsok; fém árnyékolók; fém
szigetelőelemek épületekhez; fém szúnyoghálók.
11

Légbevezető szerelvények; faláttöréses légbevezető gázkészülékekhez; szellőzőberendezések.

19

Nemfém nyílászárók, nyílászáró tokok, keretek és nyílászáró szerelvények; nemfém szellőzők épületekhez;

nemfém szellőzőcsatornák; nemfém szellőzőrácsok; nemfém árnyékolók; szigetelőanyagokat tartalmazó
építőelemek; nemfém szúnyoghálók.
37

Építési, építkezési, épületgépészeti szerelés és karbantartás; nyílászárók beszerelése,javítása.

( 210 ) M 17 01698
( 220 ) 2017.05.23.
( 731 ) Külhoni Magyar Nemzeti Színház s.r.o., Kassa (SK)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 25

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

28

Bűvészkellékek; játékálarcok; marionettek, bábuk; színházi álarcok, maszkok; táblajátékok; társasjátékok.

41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; előadóművészekszolgáltatásai;

élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek,koncertek szervezése és
lebonyolítása; helyfoglalás show műsorokra; játékfelszerelések kölcsönzése;játékkölcsönzés; jegyirodai
szolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállításokszervezése, levelező tanfolyamok; mentorálás;
mikrofilmezés; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió-és televízióműsorok készítése; show-műsorok
készítése, showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; személyes
oktatófórumokrendezése és levezetés; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatási szolgáltatások;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók.
( 210 ) M 17 01749
( 220 ) 2017.05.30.
( 731 ) Gyümölcsért Kft., Boldogkőváralja (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

A Gönci földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő kajszibarack tartósított, fagyasztott, szárított és

főzött formában; Gönci földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő kajszibarackból készült zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok.
31

A Gönci földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő kajszibarackból készült nyers és feldolgozatlan

termék.
39

A Gönci földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő kajszibarack tartósított, fagyasztott, szárított és

főzött termékei, a Gönci földrajzi árujelzés termékleírásának megfelelő kajszibarackból készült zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok illetve a Gönci fölrajzi árujelzés termékleírásnak megfelelő kajszibarackból készült nyers
és feldolgozatlan termék szállítása, csomagolása és raktározása.
( 210 ) M 17 01885
( 220 ) 2017.06.12.
( 731 ) Süll és Társa Fazekas Kereskedelmi Betéti Társaság, Gödöllő (HU)
( 740 ) Dr.Sándor Róbert, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz.
21

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

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

szereplő valamennyi áru).
28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 01916
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PARÍZES
( 511 ) 29

Előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; pácolt és/vagy fűszerekkel ízesített előhűtött-,

gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; fűszereket, más gabona alapú adalékokat és ezek kombinációját
tartalmazó bevonóanyaggal borított előhűtött, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; panírozott
hústartalmú termékek, fűszerekkel és egyéb növényi és/vagy állati anyagokkal töltött előhűtött-, gyorsfagyasztott
szárnyashús és egyéb húsok; húskivonatok; húskocsonyák; húskonzervek; levesek, húslevesek,
húsleveskoncentrátumok, készítmények húslevesekhez; húslé; vörös áruk úgymint párizsi, krinolin, szafaládé,
virsli és hámozott virsli; kolbászok; felvágottak; természetes és műbélbe töltött hústartalmú készítmények;
szalonnák; pacal; májak, májpástétomok; húsból készült vagy húst tartalmazó egyéb feldolgozott termékek;
sonkák; nem élő baromfi; nem élő és tartósított hal, halfilé, halból készült ételek, halhús emberi fogyasztásra;
vadhúsok; disznóhús; étkezési zsírok, zsírtartalmú készítmények és keverékek; hús alapú vagy húst tartalmazó
készételek; húsalapú vagy húst tartalmazó ételkészítmények.
30

Húsmentes készételek; húsmentes ételkészítmények, panírozott, bevonóanyaggal borított húsmentes ételek,

fagyasztva, előhűtve.
( 210 ) M 17 01931
( 220 ) 2017.06.13.
( 731 ) Idea-Sol Factory Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Biztosági tokenek (kódoló eszközök); számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes

programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru)
42

Weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; számítógép-programozás; szoftvertervezés;

szoftvertelepítés; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése; szoftver-karbantartás; szoftver mint
szolgáltatás (SaaS); elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; honlap-alapú adatindexek létrehozása
és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások]. (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)
45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás)
( 210 ) M 17 02033
( 220 ) 2017.06.22.
( 731 ) Pincési Endre, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DIEGO
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez. (az osztály
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betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru.) Fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok

és képzőművészek részére.
( 210 ) M 17 02049
( 220 ) 2017.06.22.
( 731 ) Resdevco Ltd., Jerusalem (IL)
( 740 ) dr. Kósa Apollónia, Budapest
( 541 ) Eyecon
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; szemcseppek; szemvizek; gyógyszeres szemöblítők.

( 210 ) M 17 02153
( 220 ) 2017.07.02.
( 731 ) Kemendy László, Budapest (HU)
( 740 ) Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 17 02156
( 220 ) 2012.02.10.
( 731 ) SYNNEX Corporation, Fremont (US)
( 300 ) 85394998 2011.08.10. US
( 740 ) Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HYVE SOLUTIONS
( 511 ) 9

Számítógépek adattároló központokhoz, számítógépes szerverek adattároló központokhoz, számítógépes

szoftverek adattároló központok működtetéséhez és kezeléséhez; valamint a fentiekhez használatos számítógépes
és hálózati komponensek; számítógépes alaplapok adattároló központok.
35

Adattároló központok működtetéséhez és kezeléséhez használatos számítógépek, számítógépes rendszerek

és komponensek beszerzése, vásárlása és szolgáltatása; szaktanácsadás az adattároló központokhoz használatos
számítógépek, számítógépes rendszerek és komponensek beszerzése, vásárlása és szaigáitatása területén.
37

Adattároló központokhoz használt számítógépes hardverek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

adattároló központok számítógépes hardvereinek frissítése.
42

Adattároló központok tervezése mások számára; adattároló központok vizsgálata mások számára; adattároló

központok tervezéséhez, fejlesztéséhez és vizsgálatához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; adattároló
központok létrehozásához és összeállításához kapcsolódó műszaki és mérnöki szolgáltatások; adattároló
központok számítógépes hardvereinek személyreszabása; adattároló központok számítógépes szaftvereinek
telepítése, karbantartása, frissítése és javítása; az összes fentemlített szaigáitatásra vonatkozó konzultációs,
tanácsadó és információs szolgáltatások.
( 210 ) M 17 02210
( 220 ) 2017.07.10.
( 731 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 541 ) Vitagood
( 511 ) 29

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

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

30

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 02211
( 220 ) 2017.07.10.
( 731 ) Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Gál Réka, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 3

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

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

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

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

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02214
( 220 ) 2017.07.07.
( 731 ) DVSC Kézilabda Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Micskey István, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek; álcaponyvák, álcahálók (sportcikkek); álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; babaágyak;
babaházak; baba játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak
(játékfelszerelések); berendezések játékokhoz; bingo kártyák; bokszzsákok (boxzsákok); bűvészkellékek;
céltáblák; cumisüvegek; csocsóasztalok; csörgők (játékszerek); csúszdák (játékszerek); dámajátékok; darts;
diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok; drónok (játékszerek); elektronikus céltáblák; építőjátékok;
építőkockák (játékok); érmebedobásos játékautomaták; férfi szuszpenzorok, altestvédők (sportcikkek); fitnesz
gépek; frizbik; golfkesztyűk; golftáskák kerekekkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görkorcsolyák; hinták;
hintalovak; hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; játékálarcok; játékautók;
játékfegyverek; játékfigurák; játékkártyák; játéklabdák; játékmacik; játékmodellek; játékok; játékok
kisállatoknak; játék robotok; játék sárkányok; játékszerek; játéktermi video játékgépek; joystickek, botkormányok
videojátékokhoz; kaparós sorsjegyek lottójátékokhoz, szerencsejátékokhoz; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek
és édességek kivételével; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk (játékok tartozékai); kirakós játékok
(puzzle); kiságyforgók (játékok); kitömött játékok; konfetti; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; léggömbök;
marionettek, bábuk; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek (játékok); ökölvívó kesztyűk,
bokszkesztyűk (boxkesztyűk); paintball fegyverek (sporteszközök); parti kalapok papírból; parti kellékek; patkó
játékok; patronok durranós pisztolyokhoz (játékok); pénzbedobós játékgépek; pinaták (édességgel, játékokkal
töltött parti kellékek); plüss játékok szundikendővel; poharak; pörgettyűk, búgócsigák (játékok); pumpák,
kizárólag játéklabdák felfújásához; robbanókupakok (játékok); rollerek; sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülők;
sporthálók; táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; testedző berendezések; tornaeszközök;
trambulinok; triciklik, gyermekek szamara (játékok); ugródeszkák (sportszerek); üveggolyók; védőpárnázatok,
védőtömések (sportruházat részei); videojátékok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 17 02250
( 220 ) 2017.07.12.
( 731 ) Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda (Dr. Sándor Géza Árpád), Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35
45

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

( 210 ) M 17 02251
( 220 ) 2017.07.12.
( 731 ) Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda (Dr. Sándor Géza Árpád), Budapest
( 541 ) Jogadó
( 511 ) 35
45

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

( 210 ) M 17 02266
( 220 ) 2017.07.13.
( 731 ) Lurdy-Ház Bevásárló és Irodacentrum Kft 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02281
( 220 ) 2017.07.14.
( 731 ) Csanda Eszter, Budapest (HU)
Susánszky Ádám Rudolf, Budapest (HU)
( 740 ) Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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 (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02287
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( 220 ) 2017.07.14.
( 731 ) Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Grand Rock Hotel
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; coaching

[tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; golflétesítmények
üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];
szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző
szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
vidámparkok.
43

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

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;
kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz
[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai
[szállásadás]; vendéglátás.
( 210 ) M 17 02288
( 220 ) 2017.07.14.
( 731 ) Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Grand Hotel Bohemia
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; coaching

[tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; golflétesítmények
üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];
szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző
szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
vidámparkok.
43

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

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;
kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz
[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai
[szállásadás]; vendéglátás.
( 210 ) M 17 02289
( 220 ) 2017.07.14.
( 731 ) Dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BalaLand
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; coaching
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[tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; golflétesítmények

üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];
szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző
szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
vidámparkok.
43

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

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;
kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz
[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai
[szállásadás]; vendéglátás.
( 210 ) M 17 02314
( 220 ) 2017.07.17.
( 731 ) Európa Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kazai Viktor ügyvéd, Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
41

Könyvek.
Elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; könyvkiadás.

( 210 ) M 17 02329
( 220 ) 2017.07.19.
( 731 ) FAMILY LIFE SUCCESS Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Pavelka Andrea, Székesfehérvár
( 541 ) BETAMEL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;
fertőtlenítőszerek.
29

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

tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 17 02330
( 220 ) 2017.07.19.
( 731 ) FAMILY LIFE SUCCESS Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Pavelka Andrea, Székesfehérvár
( 541 ) ANACOL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;
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fertőtlenítőszerek.
29

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

étkezési olajok és zsírok.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 17 02331
( 220 ) 2017.07.19.
( 731 ) ENITLAB Kft. 100%, Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Mobil alkalmazások; beltéri navigációs szoftverek és megoldások fejlesztése; szenzorok

helymeghatározáshoz; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok terjesztéséhez; számítógépes
szoftverek helymeghatározási adatok továbbításához; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok
feldolgozásához; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok gyűjtéséhez.
39

Navigációs szolgáltatások [helymeghatározás, utak, útvonalak tervezése].

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 17 02364
( 220 ) 2017.07.24.
( 731 ) Miniszterelnöki Kabinetiroda, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nemzeti Konzultáció 2017
( 511 ) 35

Közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek
publikálása; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
41

Elektronikus kiadványszerkesztés; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szövegszerkesztés [kivéve
reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.
42

Elektronikus adattárolás; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; szakszövegek írása; számítástechnikával és programozással
kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.
( 210 ) M 17 02365
( 220 ) 2017.07.24.
( 731 ) Miniszterelnöki Kabinetiroda, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nemzeti Konzultáció 2018
( 511 ) 35

Közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek
publikálása; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
41

Elektronikus kiadványszerkesztés; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szövegszerkesztés [kivéve
reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.
42

Elektronikus adattárolás; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél
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számára [információtechnológiai szolgáltatások]; szakszövegek írása; számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.
( 210 ) M 17 02366
( 220 ) 2017.07.25.
( 731 ) Qi Yong, Wólka (PL)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest,
( 546 )

( 511 ) 18

Hétköznapi, utcai táskák; bőrtáskák; bőrutánzatból készült táskák; vászontáskák; poggyászok; kerekekkel

ellátott táskák; sporttáskák, tornazsákok; hátizsákok, hátitáskák; strandtáskák; öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák;
bőröndök; irattáskák; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; bőr pénztárcák; hitelkártyatartók
[levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák; bőrutánzatból készült övek; ernyők, esernyők; napernyők.
25

Bőrövek [ruházat]; övek [ruházat].

( 210 ) M 17 02397
( 220 ) 2017.07.26.
( 731 ) Bakai Balázs 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Első Találkozás
( 511 ) 45

Társkereső szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; internetes

társkereső szolgáltatások; ismeretségi, közösségi hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások;
számítógépes társkeresési szolgáltatások; partnerkereséssel kapcsolatos szolgáltatások; internet alapú
partnerkereső szolgáltatások.
( 210 ) M 17 02406
( 220 ) 2017.07.26.
( 731 ) Dr. Sziráczki István, Baja (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; e-kereskedelemmel kapcsolatos

információnyújtás és tanácsadás; eladásösztönzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; elektronikus
adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyasztói termék tanácsadás; fogyasztói vásárlási
szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; ipari vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási
szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi vállalkozásokkal
kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; marketing menedzsment tanácsadás; marketing tanácsadás;
számítógépek használatával kapcsolatos üzleti tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzletfejlesztéssel
kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó
tanácsadás; üzleti tanácsadási szolgáltatások, konzultáció és információk; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletviteli tanácsadás; üzletviteli tanácsadási szolgáltatások az információs technológiák terén;
vállalatok szervezeti felépítéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; vállalatvezetéssel kapcsolatos
tanácsadás; adatkezelési szolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.
( 210 ) M 17 02422
( 220 ) 2017.07.31.
( 731 ) Miniszterelnöki Kabinetiroda, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

Közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek
publikálása; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
41

Elektronikus kiadványszerkesztés; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szövegszerkesztés [kivéve
reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.
42

Elektronikus adattárolás; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; szakszövegek írása; számítástechnikával és programozással
kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.
( 210 ) M 17 02423
( 220 ) 2017.07.31.
( 731 ) Miniszterelnöki Kabinetiroda, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek
publikálása; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
41

Elektronikus kiadványszerkesztés; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szövegszerkesztés [kivéve
reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.
42

Elektronikus adattárolás; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; szakszövegek írása; számítástechnikával és programozással
kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.
( 210 ) M 17 02424
( 220 ) 2017.07.31.
( 731 ) Miniszterelnöki Kabinetiroda, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek
publikálása; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
41

Elektronikus kiadványszerkesztés; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus
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publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra.
42

Elektronikus adattárolás; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; szakszövegek írása; számítástechnikával és programozással
kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.
( 210 ) M 17 02466
( 220 ) 2017.08.03.
( 731 ) Orbán Áron, Fót (HU)
( 740 ) Dr. Ary Petronella, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

45

Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

( 210 ) M 17 02487
( 220 ) 2017.08.04.
( 731 ) Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, Budapest (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Iványi Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Magyar Próza Napja
( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; árusító standok

bérbeadása; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); értékesítési
promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing
szolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós
reklámozás; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek
publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; termékminták,
áruminták terjesztése.
41

Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek

szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet;
fordítás és tolmácsolás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú
szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások.
( 210 ) M 17 02488
( 220 ) 2017.08.04.
( 731 ) Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, Budapest (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Iványi Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; árusító standok
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bérbeadása; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); értékesítési

promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing
szolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós
reklámozás; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek
publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; termékminták,
áruminták terjesztése.
41

Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek

szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet;
fordítás és tolmácsolás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú
szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások.
( 210 ) M 17 02490
( 220 ) 2017.08.04.
( 731 ) Lin Lianjie 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Deme János, Czövek és Deme Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

nem gyógyszeres szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyszeres kozmetikumok, nem gyógyszeres
hajszeszek; nem gyógyszeres fogkrémek.
( 210 ) M 17 02491
( 220 ) 2017.08.04.
( 731 ) Lin Lianjie 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Deme János, Czövek és Deme Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

nem gyógyszeres szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyszeres kozmetikumok, nem gyógyszeres
hajszeszek; nem gyógyszeres fogkrémek.
( 210 ) M 17 02505
( 220 ) 2017.08.08.
( 731 ) Jagasics v. Csonka Hedvig, Budapest (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 18

Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász; bőrszíjak; bőrszíjak [nyergesáru];
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bőrtakarók [szőrmék]; dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantytúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák
[állatbőrök]; iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk
[hevederek] csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek
[kis utazóládák]; ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; oldaltáskák,
tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok];
csomagolásra, bőrből; táskák; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből.
24

Ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; ágyterítők papírból; állatbőrutánzat szövetek; ajtófüggönyök;

anyagok fehérneműkhöz; asztali futók; asztalkendők textilből; barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok
lábbelikhez; bélések [szövetek]; címkék, szövött; damaszt [szövet]; díszpárnahuzatok; előrajzolt szövetek
hímzéshez; eszpartó szövetek; falikárpitok, tapéták textilanyagból; flanel; függönykikötő zsinórok textilből;
függönyök textilből vagy műanyagból; géz[fátyolszövet]; gyapjúszőnyeg; háztartási lenvászon; hócsalán
szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből; háló függönyök; jersey [szövet]; jutaszövetek; kalapbélések; kalikó
[pamutvászon]; kenderszövetek; kendervászon; kendők arcfesték eltávolítására, textilből; kötött szövetek;
krepp[szövet]; lenszövetek; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; mintás vászon; műselyem szövetek; nem
szőtt textíliák; nemez, filc; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon karton, kalikó;
párnahuzatok; párnahuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szemfedők, leplek;
szövetek; szövetek textilipari használatra; tafota, taft [szövet]; textllanyagok; textilanyagok lábbelikhez; tüll; tüll
[fátyolszövet]; textil törülközők; textil arctörlők; úti takarók, plédek; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat
kivételével; zefír [szövet]; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet.
25

Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat];

bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;
csecsemőnadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák;
dzsörzék [ruházat}; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk];
fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők
[ruházat];fűzős bakancsok; gabardinok [ruházat]; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók,
harisnyakötők; harisnyatartós cipőfűző; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik;
ingvállak, pruszlikok; izzadságvédő alsóneműk; izzadságfelvevő harisnyák; jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyűk
[ruházat]; készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsónemű]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények
[ruházati]; kötöttáru; lábbeli felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok;
melegítők, szvetterek; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák;
nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek [ruházati]; papírruházat; papucsok; pénztartó övek [ruházat];
pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;
szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok;
térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik;
zoknitartók.
( 210 ) M 17 02516
( 220 ) 2017.08.08.
( 731 ) FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)
( 740 ) Dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr
( 546 )
( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 210 ) M 17 02517
( 220 ) 2017.08.08.
( 731 ) FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)
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( 740 ) Dr. Papp-Gyenge Ágnes, Győr

( 546 )

( 511 ) 29

Lekvár.

( 210 ) M 17 02548
( 220 ) 2017.08.10.
( 731 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Arany Ászok, a frankó sör.
( 511 ) 32
35

Sörök.
Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és reklám

szolgáltatások; marketing szolgáltatások.
( 210 ) M 17 02597
( 220 ) 2017.08.16.
( 731 ) EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Piaci tanulmányok; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információ nyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
36

Értékek letétbe helyezése; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül;

pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdeügynöki
tevékenység.
( 210 ) M 17 02637
( 220 ) 2017.08.22.
( 731 ) A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 30

Gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; snack ételek (gabona

alapú); zab alapú ételek.
( 210 ) M 17 02638
( 220 ) 2017.08.22.
( 731 ) HTNT Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajdúsámson-Martinka (HU)
( 740 ) Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 9

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

elektronikus interaktív táblák.
16

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

bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk,
klisék.
M29
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Játékok és játékszerek.

35

Kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 17 02640
( 220 ) 2017.08.18.
( 731 ) Kun Ildikó, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Kozmetikai készítmények; anti-aging kozmetikumok; bőrregeneráló kozmetikumok; bőrfiatalító, bőrfeszesítő

kozmetikumok.
41

Oktatási, szakmai képzés; kozmetikai és szépségápolással kapcsolatos oktatás; anti-aging oktatás;

arcfiatalító technikák oktatása.
44

Kozmetikai szolgáltatások; anti-aging arckezelés; anti-aging kezelési technika; anti-aging tanácsadás;

arcformáló kezelések; arcfiatalítás; arcregenerálás, bőrregenerálás; bőrfeszesítő kezelési eljárások.
( 210 ) M 17 02641
( 220 ) 2017.08.18.
( 731 ) Kun Ildikó, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Kozmetikai készítmények; anti-aging kozmetikumok; bőrregeneráló kozmetikumok; bőrfiatalító, bőrfeszesítő

kozmetikumok.
41

Oktatási, szakmai képzés; kozmetikai és szépségápolással kapcsolatos oktatás; anti-aging oktatás;

arcfiatalító technikák oktatása.
44

Kozmetikai szolgáltatások; anti-aging arckezelés; anti-aging kezelési technika; anti-aging tanácsadás;

arcformáló kezelések; arcfiatalítás; arcregenerálás, bőrregenerálás; bőrfeszesítő kezelési eljárások.
( 210 ) M 17 02649
( 220 ) 2017.08.22.
( 731 ) Virtualcom Szoftverház Kft., Helvécia (HU)
( 740 ) Madarász Endre, Helvécia
( 541 ) Vipintra
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek; moduláris vállalatirányítási erp szoftverrendszer.

( 210 ) M 17 02653
( 220 ) 2017.08.23.
( 731 ) Hajdu Ferenc 50%, Szeged (HU)
Hajduné Varga Judit 50%, Szeged (HU)
( 541 ) Boszorkánysziget
( 511 ) 3
5

Gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; gyógynövények fürdéshez.
Gyógynövények; gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövények kivonatai; gyógynövények szárított vagy

tartósított formában; gyógynövény-főzetek; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövénykivonatok; gyógynövényes
krémek gyógyászati célokra; folyékony gyógynövényes táplálék-kiegészítők.
41

Gyógynövényekkel kapcsolatos oktatás; gyógynövénytani képzés.

( 210 ) M 17 02710
( 220 ) 2017.08.29.
( 731 ) Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles, California (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
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( 541 ) FOX+
( 511 ) 9

Mobil kommunikációs eszközökre letölthető mobil szoftveralkalmazások digitális video, video fájlok, és

multimédiás tartalmak terjesztéséhez.
38

Kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen beszéd, hang, vizuális képek és adatok továbbítása

telekommunikációs hálózatokon, vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon, az interneten,
információszolgáltatási hálózatokon,és adathálózatokon keresztül; video-on-demand közvetítési szolgáltatások;
audiovizuális és multimédiás tartalmak egyidejű vagy azonnali adatfolyam-alapú terjesztése [streaming] az
interneten keresztül; audiovizuális és multimédiás tartalmak továbbítása és kézbesítése az interneten keresztül.
41

Szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen folyamatos multimédiás programok biztosítása az akció,

komédia, dráma és sport területén; online információk biztosítása az akciót, komédiát, drámát és sportot
tartalmazó televízió és videószórakoztatás területén az interneten keresztül.
( 210 ) M 17 02711
( 220 ) 2017.08.29.
( 731 ) Metamorfoza d.o.o., Zagreb (HR)
( 740 ) Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások].

( 210 ) M 17 02715
( 220 ) 2017.08.29.
( 731 ) Gyenes Levente Zoltán, Gyömrő (HU)
( 541 ) Jó itt élni - Gyömrő!
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02718
( 220 ) 2017.08.30.
( 731 ) Tóth-Rabóczki Kft., Budapest (HU)
( 740 ) KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Aprósütemény; gluténmentes aprósütemény; aprósütemény, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes

jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában
fogyaszthatók; teasütemény; gluténmentes teasütemény; teasütemény, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes
jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában
fogyaszthatók; bonbonok; gluténmentes bonbonok; bonbonok, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel
ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;
cheeseburgerek (szendvicsek); gluténmentes cheeseburgerek (szendvicsek); cheeseburgerek (szendvicsek),
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nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más

táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; cukrászsütemények; gluténmentes
cukrászsütemények; cukrászsütemények, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak,
gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; csokoládé;
gluténmentes csokoládé; csokoládé, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes
diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; dara; gluténmentes dara; dara,
nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; ételízesítő; gluténmentes ételízesítő; ételízesítő,
nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; fagylalt, jégkrém; gluténmentes fagylalt,
jégkrém; fagylalt, jégkrém, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában
vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; fűszerek; gluténmentes fűszerek;
fűszerek, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; fűszerkeverék; gluténmentes fűszerkeverék;
fűszerkeverék, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; gyümölcsös sütemények, torták; gluténmentes
gyümölcsös sütemények, torták; gyümölcsös sütemények, torták, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes
jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában
fogyaszthatók; keksz; gluténmentes keksz; keksz, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak,
gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kenyér;
gluténmentes kenyér; kenyér, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában
vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kenyér kovász nélkül; gluténmentes
kenyér kovász nélkül; kenyér kovász nélkül, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak,
gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kovász;
gluténmentes kovász; kovász, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában
vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kukoricaliszt; gluténnentes
kukoricaliszt; kukoricaliszt, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában
vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kukoricapehely; gluténmentes
kukoricapehely; kukoricapehely, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes
diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; lepények; gluténmentes
lepények; lepények, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; lisztek; gluténmentes lisztek; lisztek, nevezetesen
azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; malomipari termékek; gluténmentes malomipari termékek; malomipari
termékek, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; marcipán; gluténmentes marcipán; marcipán,
nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; metélt tészta, nudli, galuska; gluténmentes
metélttészta, nudli, galuska; metélt tészta, nudli, galuska, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel
ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;
müzli; gluténmentes müzli; müzli, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes
diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; palacsinták; gluténmentes
palacsinták; palacsinták, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy
más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; gofri; gluténmentes gofri; gofri, nevezetesen
azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; piskóták; gluténmentes piskóták; piskóták, nevezetesen azok, amelyek
gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; pizzák; gluténmentes pizzák; pizzák, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes
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jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában

fogyaszthatók; pudingok; gluténmentes pudingok; pudingok, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel
ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;
ravioli; gluténmentes ravioli; ravioli, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes
diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; sós kekszek; gluténmentes sós
kekszek; sós kekszek, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy
más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; spagetti; gluténmentes spagetti; spagetti,
nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; sütemények; gluténmentes sütemények;
sütemények, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; süteményekhez való tészta; gluténmentes
süteményekhez való tészta; süteményekhez való tészta, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel
ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;
süteménypor; gluténmentes süteménypor; süteménypor, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel
ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;
süteménytészta; gluténmentes süteménytészta; süteménytészta, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel
ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;
sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; gluténmentes sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek
sütéséhez, főzéséhez; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez, nevezetesen azok, amelyek
gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; szendvicsek; gluténmentes szendvicsek; szendvicsek, nevezetesen azok,
amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; tésztafélék; gluténmentes tésztafélék; tésztafélék, nevezetesen azok, amelyek
gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; vermicelli, nudli, metélt tészta; gluténmentes vermicelli, nudli, metélt tészta;
vermicelli, nudli, metélt tészta, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes
diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; zsemlék; gluténmentes
zsemlék; zsemlék, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; zsemlemorzsa; gluténmentes zsemlemorzsa;
zsemlemorzsa, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kalács; gluténmentes kalács; kalács, nevezetesen
azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; bagett; gluténmentes bagett; bagett, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes
jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában
fogyaszthatók; calzone; gluténmentes calzone; calzone, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel
ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;
kakaós és egyéb ízű csigák, gluténmentes kakaós és egyéb ízű csigák; kakaós és egyéb ízű csigák, nevezetesen
azok,amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; túrós és egyéb ízű táskák; gluténmentes túrós és egyéb ízű táskák; túrós és
egyéb ízű táskák, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; hagymás, sajtos és más ízesített kenyerek;
gluténmentes hagymás, sajtos és más ízesített kenyerek; hagymás, sajtos és más ízesített kenyerek, nevezetesen
azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; mignon; gluténmentes mignon; mignon, nevezetesen azok, amelyek
gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; képviselő- és ekler fánk valamint egyéb égetett tésztából készült sütemények;
gluténmentes képviselő- és ekler fánk valamint egyéb égetett tésztából készült sütemények; képviselő- és ekler
fánk valamint egyéb égetett tésztából készült sütemények, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel
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ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kelt

tésztás sütemények; gluténmentes kelt tésztás sütemények; kelt tésztás sütemények, nevezetesen azok, amelyek
gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; friss tészta; gluténmentes friss tészta; friss tészta, nevezetesen azok, amelyek
gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; friss töltött tészta; gluténmentes friss töltött tészta; friss töltött tészta,
nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; panírmorzsa; gluténmentes panírmorzsa;
panírmorzsa, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; élelmi rostok; gluténmentes élelmi rostok; élelmi
rostok, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; étkezési célú magvak, magkeverékek;
gluténmentes étkezési célú magvak, magkeverékek; étkezési célú magvak, magkeverékek, nevezetesen azok,
amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; lisztkeverékek; gluténmentes lisztkeverékek; lisztkeverékek, nevezetesen azok,
amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; rétes, hájas tésztából készült sütemények; gluténmentes rétes, hájas tésztából
készült sütemények; rétes, hájas tésztából készült sütemények, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel
ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; pita,
fougasse, focaccia és más lepénykenyerek; gluténmentes pita, fougasse, focaccia és más lepénykenyerek; pita,
fougasse, focaccia és más lepénykenyerek, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak,
gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; cipó;
gluténmentes cipó; cipó, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában,
vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; vekni, gluténmentes vekni; vekni,
nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kifli; gluténmentes kifli; kifli, nevezetesen azok,
amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; pogácsák és más sós aprósütemények; gluténmentes pogácsák és más sós
aprósütemények; pogácsák és más sós aprósütemények, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel
ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók;
linzer, gluténmentes linzer; linzer, nevezetesen azok,amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes
diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; omlós tésztából készült
sütemények; gluténmentes omlós tésztából készült sütemények; omlós tésztából készült sütemények, nevezetesen
azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; isler; gluténmentes isler; isler, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes
jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában
fogyaszthatók; leveles tészta; gluténmentes leveles tészta; leveles tészta, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes
jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában
fogyaszthatók; croissant, töltött kiflik, és más leveles tésztából készült termékek; gluténmentes croissant, töltött
kiflik, és más levelestésztából készült termékek; croissant, töltött kiflik, és más leveles tésztából készült
termékek; nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; pllman kenyér; gluténmentes pullman kenyér;
pullman kenyér, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; formakenyér; gluténmentes formakenyér;
formakenyér, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; bagel; gluténmentes bagel; bagel, nevezetesen
azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; bejgli, stollen és más karácsonyi sütemények; gluténmentes bejgli, stollen és
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más karácsonyi sütemények; bejgli, stollen és más karácsonyi sütemények, nevezetesen azok, amelyek

gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; gyümölcskenyér; gluténmentes gyümölcskenyér; gyümölcskenyér,
nevezetesen azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más
táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában fogyaszthatók; kuglóf; gluténmentes kuglóf; kuglóf, nevezetesen
azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók; briós; gluténmentes briós; briós, nevezetesen azok, amelyek gluténmentes
jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy táplálékallergiában
fogyaszthatók; hosszú-, és rövid száraztészta, csuszatészta, lasagne tészta; gluténmentes hosszú-, és rövid
száraztészta, csuszatészta, lasagne tészta; hosszú-, és rövid száraztészta, csuszatészta, lasagne tészta, nevezetesen
azok, amelyek gluténmentes jelzővel ellátottak, gluténmentes diétában vagy más táplálékintoleranciában vagy
táplálékallergiában fogyaszthatók.
41

Coaching [tréning]; coaching gluténmentes táplálkozással kapcsolatban; egészségvédő klubok szolgáltatásai

[egészségügyi és fitnesz tréning]; gluténérzékenyek egészségvédő klubjainak szolgáltatásai; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása gluténmentes
táplálkozással kapcsolatban; fogadások tervezése [szórakoztatás]; gluténmentes táplálkozással kapcsolatos
fogadások tervezése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; gluténmentes táplálkozással kapcsolatos
klubszolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; gluténmentes táplálkozással kapcsolatos
konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; gluténmentes táplálkozással kapcsolatos oktatás; oktatási
tárgyúinformációk; oktatási tárgyú információk gluténmentes táplálkozással kapcsolatban; oktatási vizsgáztatás;
oktatási vizsgáztatás gluténmentes táplálkozással kapcsolatban; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők; on-line elérhető elektronikus publikációk gluténmentes táplálkozással kapcsolatban, nem letölthetők;
szemináriumok rendezése és vezetése; gluténmentes táplálkozással kapcsolatos szemináriumok rendezése és
vezetése.
43

Étkezdék; gluténmentes étkezdék; éttermek; gluténmentes éttermek; gyorséttermek; gluténmentes

gyorséttermek; kantinok; gluténmentes kantinok; büfék; gluténmentes büfék; önkiszolgáló éttermek;
gluténmentes önkiszolgáló éttermek.
( 210 ) M 17 02723
( 220 ) 2017.08.30.
( 731 ) Benke Gábor, Szigetbecse (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Kóser energia italok.

( 210 ) M 17 02740
( 220 ) 2017.08.31.
( 731 ) Quang Minh-Trade Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bui Guang Nguyen, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek.

( 210 ) M 17 02741
( 220 ) 2017.08.31.
( 731 ) Ternák József, Berettyóújfalu, (HU)
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( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) Ternák Módszer
( 511 ) 44

Fizikai közérzetjavító szolgáltatások, nevesítve speciális integrált masszázs technika gyermekek részére.

( 210 ) M 17 02742
( 220 ) 2017.08.31.
( 731 ) Apex MD Kft., Budapest (HU)
( 300 ) 016913436 2017.06.26. EU
( 740 ) Dr. Pintér Gábor Tamás, Budapest
( 541 ) smilefactory
( 511 ) 44

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

fogba építése; fogászasszisztensi szolgáltatás; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás; fogászati klinikák
szolgáltatásai; fogászati tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás;
fogfehérítési szolgáltatások; foghigiénikus szolgáltatásai; fogorvosi műszerek kölcsönzése; fogszabályozási
szolgáltatások; kozmetikai fogászat; sebészet; szedációs fogászat; vészhelyzeti orvosi segítségnyújtás;
vérelemzési szolgáltatások; véradással kapcsolatos tájékoztatás; testsúlycsökkentéssel kapcsolatos orvosi
tanácsadás; távgyógyászat; tanácsadás szülés területén; tanácsadás idős emberek egészségügyi szükségleteivel
kapcsolatban; személyes kórtörténet vezetése; stresszel kapcsolatos orvosi tanácsadás; sebészeti tanácsadás;
sebészeti műszerek kölcsönzése; sebészeti kezelési szolgáltatások; sebészeti eszközökhöz kapcsolódó tanácsadó
szolgáltatások; sebészeti diagnosztikai szolgáltatások; röntgenvizsgálatok orvosi célokra; protézisek illesztése;
protetikai eszközök illesztése, beállítása; prosztetikus implantátumokkal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;
páciensek tájékoztatása a gyógyszerek adagolásával kapcsolatban; orvosi vizsgálatok lebonyolítása; orvosi
vizsgálatok, analízisek; orvosi vizsgálatok; orvosi tanácsadási szolgáltatások; orvosi tanácsadás terhesség terén;
orvosi tanácsadás súlycsökkenés területén; orvosi tanácsadás geriátria területén; orvosi tanácsadás dermatológia
területén; orvosi tanácsadás; orvosi tájékoztatás geriátria területén; orvosi tájékoztatás dermatológia területén;
orvosi tájékoztatás; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
orvosi szolgáltatások az onkológia területén; orvosi segélynyújtási szolgáltatások; orvosi röntgenberendezések
kölcsönzése; orvosi problémákkal kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi műszerekkel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; orvosi konzultáció; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi kezelés megszervezése;
orvosi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; orvosi képalkotó szolgáltatások; orvosi jelentések
összeállítása; orvosi jelentések kibocsátása; orvosi jelentések készítésével kapcsolatos szolgáltatások; orvosi
információszolgáltatás; orvosi információs szolgáltatások; orvosi információk nyújtása; orvosi információ
visszakeresési szolgáltatások; orvosi gépek és berendezések kölcsönzésére vonatkozó információk szolgáltatása;
orvosi gépek és berendezések kölcsönzése; orvosi felszerelések, berendezések biztosításával kapcsolatos
szolgáltatások; orvosi eszközök kölcsönzése; orvosi értékelési szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi elemzési
szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi elemzési szolgáltatások páciensek kezelésével
kapcsolatban; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és
elemzés]; orvosi célú készülékek bérbeadása; orvosi berendezésekkel és műszerekkel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; orvosi berendezések kölcsönzése; lézeres terápiák egészségügyi problémák kezelésére; lézeres
szemsebészeti szolgáltatások; kozmetikai sebészet; kozmetikai és plasztikai sebészeti klinikai szolgáltatások;
kozmetikai és plasztikai sebészet; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; klinikák, rendelőintézetek; klinikák és
kórházak által nyújtott gyógyászati kezelési szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen
egészségügyi szolgáltatások nyújtása rászorulóknak; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen gyógyászati
szolgáltatások biztosítása; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek diagnosztizálásával és kezelésével
kapcsolatban; gyógyászati termékekkel kapcsolatos tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; gyógyászati
tanácsadási szolgáltatások; gyógyászati tájékoztatás az egészségügyi ágazatban; gyógyászati szolgáltatások
krónikus fájdalom kezelésének területén; gyógyászati eszközök bérbeadása; fizikális vizsgálati szolgáltatások;
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genetikai vizsgálatok gyógyászati célokra; egyéni orvosi vizsgálatok; egyéni orvosi vizsgálatok leleteinek

kiadása; egyéni orvosi tanácsadási szolgáltatások páciensek számára.
( 210 ) M 17 02769
( 220 ) 2017.09.05.
( 731 ) Nagy Attila, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés) időleges szállásadás.

( 210 ) M 17 02772
( 220 ) 2017.09.05.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) RHEOTIN
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek számára.

( 210 ) M 17 02774
( 220 ) 2017.09.05.
( 731 ) Berettyó Kulturális Központ, Berettyóújfalu (HU)
( 740 ) Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, hűségprogramok, ösztönző és bónuszprogram

szolgáltatások, áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, bankkártyás vásárlás utáni
jutalompontok által, engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok
adminisztrációja, értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése, működtetése és felügyelete,
értékesítési promóció privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése révén, fogyasztói hűségprogramok
szervezése és vezetése, fogyasztói hűségprogramok igazgatása, hűség- és ösztönző programok működtetése,
hűségkártya szolgáltatások, hűségprogramok és ösztönzési programok megszervezése, működtetése és
felügyelete, kedvezményprogram adminisztrációja, lehetövé téve a tagok számára, hogy kedvezménykártyájuk
segítségével kedvezményesen vásárolhassanak árukat és szolgáltatásokat, mások termékeinek és szolgáltatásainak
marketingje kuponok terjesztése révén, ösztönzési programok szervezése, működtetése és ellenőrzése, üzleti
ösztönzési programtervek és hűségprogramok megszervezése és menedzsmentje, vásárlói hűségprogramok
szervezése, működtetése és felügyelete, vásárlói hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások, vásárlói
hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra, vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi,
promóciós és/vagy reklámcélokra, kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások, online piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára
lebonyolított kereskedelmi tranzakciók intézése.
36

Pénzügyi szolgáltatások és bankügyletek, pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások,

ifjúsági kedvezménykártya szolgáltatások, kulturális célokra, ifjúsági kedvezménykártya szolgáltatások,
szabadidős célokra, ifjúsági kedvezménykártya szolgáltatások, utazási célokra.
38

Online felület biztosítása közösségi hálózatépítés céljából, online felület biztosítása a kártya felhasználása

érdekében.
( 210 ) M 17 02776
( 220 ) 2017.09.05.
( 731 ) Tollas Attila 100%, Budapest (HU)
( 541 ) BORGIA
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Alkoholmentes sörízű italok; sör alapú italok.

( 511 ) 32
33

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

áru).
( 210 ) M 17 02779
( 220 ) 2017.09.06.
( 731 ) Szendrő László, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, tanítási és oktatási anyagok;

nyomtatott kiadványok, könyvek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

Nevelés, oktatás, szakmai képzés, tanfolyamszervezés és lebonyolítás, előadásszervezés és lebonyolítása;

tréningszervezés és lebonyolítása; online elérhető elektronikus publikációk letölthető és nem letölthető formában;
blogírás.
( 210 ) M 17 02806
( 220 ) 2017.09.08.
( 731 ) Hauer Rezső Ferenc, Budapest (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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

Vendéglátás (élelmezés); étel és ital ellátás, különösen cukrászdák és kávézók.

( 210 ) M 17 02807
( 220 ) 2017.09.08.
( 731 ) Németh Gábor, Tatabánya (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek számára, protein étrend-kiegészítők.

28

Testnevelési és sportcikkek.

30

Energiaszeletek, proteinnel dúsított energiaszeletek.

32

Egyéb alkoholmentes italok, sportitalok.
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( 210 ) M 17 02809
( 220 ) 2017.09.08.
( 731 ) Bunge Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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 (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 02810
( 220 ) 2017.09.07.
( 731 ) Nowton Bt, Budapest (HU)
( 740 ) Nowacki Pauletta, Miskolc
( 546 )
( 511 ) 4

Megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram; napenergiából nyert elektromos áram; szélenergiából

nyert elektromos áram; nem megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram.
9

Biztonsági riasztóberendezések; elektromos riasztókészülékek; vezérlőpanelek riasztókhoz; biztonsági

riasztók; biztonsági riasztók [nem járműhöz]; riasztóberendezések; riasztórendszerek; riasztópanelek;
riasztócsengők; riasztók; sípok [figyelmeztető berendezések]; távirányítású riasztók [nem lopásgátló riasztók
járművekhez]; érzékelők, szenzorok riasztókhoz; riasztó központi egységek; akusztikai riasztók, nem
járművekhez; figyelmeztető riasztók [nem járművekhez]; behatolás-észlelő berendezések, készülékek [nem
járművekhez]; biztonsági riasztórendszerek [nem járművekhez]; hangriasztók; hangriasztók, nem járművekhez.
40

Áram előállítás napenergiából; áramfejlesztés; elektromos áram fejlesztése; megújuló energiaforrásokból

származó villamosenergia-termelés.
( 210 ) M 17 02812
( 220 ) 2017.09.07.
( 731 ) Veress László, Alap (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Nevelés; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; diákok oktatási tevékenységekben való

részvételének megszervezése; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; elemi oktatási
szolgáltatások; felső tagozatosok oktatása; folyamatos képzés; folyamatos tanfolyamok szervezése; idegen
nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; írásos oktatóanyagok segítségével nyújtott képzések;
írni-olvasni tudással kapcsolatos elemi oktatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások; képzés és oktatás;
korrepetálás; nyelvoktatás, nyelvtanítás; nyelvoktatás szervezése; oktatás, tanítás; oktatási és képzési
szolgáltatások; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; oktatási szolgáltatások nyújtása;
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számítástechnikai oktatás; számítástechnikai képzés; számítógép használatának oktatása; számítógépes oktatás,

képzés; tanórák szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 17 02814
( 220 ) 2017.09.08.
( 731 ) B-Modell Kft 100%, Mecseknádasd (HU)
( 740 ) Réder Artúr István, Bonyhád
( 546 )
( 511 ) 18

Babahordozók [erszények vagy kenguruk]; csecsemő kenguru; kenguru gyermekek hordozására [heveder];

kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására.
25

Egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; fürdőruhák,

fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; női fürdőruhák; bikinik; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhákhoz
való betoldások [ruházati cikkek részei]; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; úszódressz, fürdőruha.
35

Piaci közvélemény-kutatási tanulmányok.

36

Árukkal kapcsolatos ügynöki tevékenység; alkuszi/ügynöki tevékenység.

( 210 ) M 17 02815
( 220 ) 2017.09.08.
( 731 ) URBAN FAMILY Zrt., Balatonakarattya (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz.

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

43

Vendéglátás (élelmezés); kávézók, éttermek, büfék; hordozható építmények bérbeadása; időleges

szállásadás, szállodák, panziók.
( 210 ) M 17 02835
( 220 ) 2017.09.12.
( 731 ) MAXIMUM KOLOR Kft., Hernád (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, számítógépes nyilvántartások kezelése, adatgyűjtés

kereskedelmi ügyletekről, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely kölcsönzése, információ és
tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi információs ügynökségek, reklámanyagok terjesztése, áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, üzleti információk.
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( 210 ) M 17 02836
( 220 ) 2017.09.12.
( 731 ) MAXIMUM KOLOR Kft., Hernád (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Festéket a festékboltból!
( 511 ) 2
35

Festékek, kencék, lakkok.
Online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, számítógépes nyilvántartások kezelése, adatgyűjtés

kereskedelmi ügyletekről, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely kölcsönzése, információ és
tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi információs ügynökségek, reklámanyagok terjesztése, áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, üzleti információk.
( 210 ) M 17 02837
( 220 ) 2017.09.12.
( 731 ) MAXIMUM KOLOR Kft., Hernád (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KONFRONT - Ahol az érvek ütköznek
( 511 ) 35

Online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, számítógépes nyilvántartások kezelése, adatgyűjtés

kereskedelmi ügyletekről, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely kölcsönzése, információ és
tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi információs ügynökségek, reklámanyagok terjesztése, áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, üzleti információk.
( 210 ) M 17 02842
( 220 ) 2017.09.11.
( 731 ) Kolozsvári Gyula, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Értékbecslési szolgáltatások; befektetési tanácsadás.

( 210 ) M 17 02843
( 220 ) 2017.09.12.
( 731 ) Nagy Anna, Osli (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Ideiglenes szállásbiztosítás, szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek.

( 210 ) M 17 02844
( 220 ) 2017.09.12.
( 731 ) Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai fodrászkészítmények; hajkozmetikai készítmények; hajpakolások; hajhidratáló készítmények;

hajfények; hajfestékek; hajszínezők; hajfesték eltávolító készítmények; hajhullámosító készítmények; hajformázó
szerek; hajdauer készítmények; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra; hajlakkok; hajspray; hajzselék;
hajhabok; hajvizek, hajszeszek; hajápoló készítmények hajkondicionálók; fejbőrápoló készítmények (nem
gyógyászati); fejbőrtisztító készítmények samponok; hajbalzsam; tisztálkodási és szépségápolási készítmények;
arc- és testápoló készítmények bőrápoló készítmények; testmasszázs krémek; kézkrémek; lábápoló krémek;
kozmetikai masszírozókrémek; tusfürdők; habfürdők; szappanok; arcpakolások; sminkkészítmények; arctisztító
folyadékok és zselék; bőrradír maszkok; sminkszerek bőrre; smink alapozók; sminkpúderek; arcpirosítók;
sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szemfesték; szemránckrémek; szempillafestékek;
szemkontúr-ceruzák; szemöldökceruzák; szemhéjpúderek; szemfesték lemosók; körömápolási cikkek;
körömlakkok; körömdíszítők; körömlakk lemosók; műkörmök; ajakbevonók (nem gyógyászati); ajakfények;
szájkontúr ceruzák; parfümök; illatszerek; dezodorok; szőrtelenítők; szőrtelenítő krémek.
5

Gyógyhatású kozmetikai készítmények; gyógyhatású kozmetikai krémek, kenőcsök, balzsamok, testápolók;

gyógyhatású samponok; gyógyhatású hajápoló készítmények; gyógyhatású hajregeneráló készítmények;
gyógyhatású hajszerkezet védő, rugalmasság megőrző, hidratáló, kondicionáló adalék hajfestéshez és
hajkozmetikai kezelésekhez; hajnövekedést serkentő gyógyhatású készítmények; gyógyhatású fejbőrápoló
készítmények.
35

Kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi,

kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási
termékekkel kapcsolatos fogyasztói tanácsadás.
( 210 ) M 17 02852
( 220 ) 2017.09.13.
( 731 ) NEXT MOVE Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02855
( 220 ) 2017.09.13.
( 731 ) Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) Tesco-Global Zrt. dr. Gál Réka, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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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).
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).
( 210 ) M 17 02856
( 220 ) 2017.09.13.
( 731 ) Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) Tesco-Global Zrt., dr. Gál Réka, Budaörs
( 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).
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).
( 210 ) M 17 02857
( 220 ) 2017.09.12.
( 731 ) Weerts Real Estate Park Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02859
( 220 ) 2017.09.14.
( 731 ) Reichardt György József, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 5

Méhpempő étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; glükóz táplálék-kiegészítők; étrend- és

táplálék-kiegészítők.
30

Természetes méz; biológiai méz emberi fogyasztásra; propolisz étkezési célra; cukor, természetes

édesítőszerek, édes bevonatok és töltelékek, méhészeti termékek; glükóz étkezési célokra.
39

Csomagolás és raktározás; terjesztési szolgáltatások.

( 210 ) M 17 02862
( 220 ) 2017.09.14.
( 731 ) Beta-Trans Plus Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 17 02863
( 220 ) 2017.09.14.
( 731 ) NILS ID Kft., Csömör (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) NILSAY. Több, mint egy társkereső
( 511 ) 9

Letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; letölthető szoftver internetalapú

társkereséshez; számítógép programok és szoftverek.
45

Internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; magánszemélyek közötti szociális

célú kapcsolatteremtési szolgáltatások; társkereső szolgáltatások.
( 210 ) M 17 02876
( 220 ) 2017.09.14.
( 731 ) COOPTIM Ipari Kft., Érd (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Hegesztőgépek és azok szerelvényei, alkatrészei és tartozékai; hegesztőhuzal-tolók,

hegesztőhuzal-egyengetők, görgők, tartókonzolok, védőgázelőmelegítők, hegesztőhuzaldob-tartók; motorok (a
szárazföldi járműmotorok kivételével); hajtóművek, tengelykapcsolók és szíjáttételek (a szárazföldi járművek
céljára készültek kivételével).
9

Villamos berendezések és készülékek; hegesztőkészülékek és azok szerelvényei, alkatrészei és tartozékai;

tápellátások, vezérlőberendezések, szabályozó berendezések, elektronikus kezelő berendezések és számítógépes
egységek hegesztőgépekkel, hegesztőkészülékekkel, hegesztőhuzal-tolókkal és mindezek szerelvényeivel,
alkatrészeivel és tartozékaival kapcsolatosan.
37

Építkezés, javítás és üzembehelyezés hegesztőgépekkel, hegesztőkészülékekkel, hegesztőhuzal-tolókkal,

valamint ezek szerelvényeivel, alkatrészeivel és tartozékaival kapcsolatosan.
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( 210 ) M 17 02880
( 220 ) 2017.09.14.
( 731 ) Naos Hungary Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Baltavári Richárd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek.

5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

41

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

( 210 ) M 17 02881
( 220 ) 2017.09.13.
( 731 ) Kometa 99 Zrt., Kaposvár (HU)
( 740 ) Havasi Ügyvédi Iroda, Győr
( 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.
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.
( 210 ) M 17 02883
( 220 ) 2017.09.13.
( 731 ) Coklán Brigitta 50%, Budapest (HU)
Coklán Mihály 50%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seres Márta, Budapest
( 541 ) HOT STONE STEAKHOUSE
( 511 ) 21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 17 02884
( 220 ) 2017.09.13.
( 731 ) Coklán Brigitta 50%, Budapest (HU)
Coklán Mihály 50%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seres Márta, Budapest
( 541 ) HOT STONE
( 511 ) 21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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( 210 ) M 17 02885
( 220 ) 2017.09.13.
( 731 ) ASG Vízgép Kft, Tatabánya (HU)
( 541 ) ASG
( 511 ) 7

Axiál szivattyúk; centrifugál szivattyúk; centrifugális szivattyúk kondenzátor-egységekhez; elektromos

szivattyúk; elektromos szivattyúk tavakhoz; folyadék szivattyúzó berendezések; fordulatszám-szabályozott
szivattyúk; villanymotoros szivattyúegységek; tengeri szivattyúk; keringető szivattyúk; önfelszívó centrifugál
szivattyúk; szivattyúk; szivattyúk [gépek]; szivattyúk lapátkerekei; szivattyúzó állomások, szivattyútelepek
szerelvényei; szivattyúzó berendezések [gépek]; szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei];
szivattyúberendezések; szivattyú tengelyek; nagynyomású szivattyúk; membránszivattyúk félfolyékony anyagok
szivattyúzásához; magas hőmérsékletű szivattyúk; függőleges turbina szivattyúk; elosztó szivattyúk; elmeríthető
elektromos szivattyúk.
( 210 ) M 17 02886
( 220 ) 2017.09.13.
( 731 ) Coklán Brigitta 50%, Budapest (HU)
Coklán Mihály 50%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seres Márta, Budapest
( 541 ) HOT ROCK
( 511 ) 21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 17 02893
( 220 ) 2017.09.14.
( 731 ) USZODA 1. Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02894
( 220 ) 2017.09.14.
( 731 ) PEARL ENTERPRISES Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 541 ) Okos Zebra
( 511 ) 9

Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek;
egyedi fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek megelőzésére; közlekedési bóják, közlekedési jelzőlámpák;
biztonsági készülékek közúti közlekedéshez; jelzőberendezések, világító vagy mechanikus; fényelemek; fényvagy mechanikai jelzőkészülékek; jelzőlámpák, útjelzők, világító vagy mechanikus.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

M46

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 1. szám, 2018.01.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 17 02924
( 220 ) 2017.09.18.
( 731 ) Liberty Global Europe Holding B.V., Schiphol-Rijk (NL)
( 300 ) CH-56990/2017 2017.06.07. CH
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) HAPPY HOME
( 511 ) 9

Tudományos kutatásra és oktatási célra szolgáló berendezések és eszközök; mágneses adathordozók; más

osztályba nem sorolt hanglemezek; mágneskártyák; CD-k; más osztályba nem sorolt papírszalagok programok
rögzítéséhez; számítógépek; számítógépes programok; számítógéphez kialakított perifériák; más osztályba nem
sorolt adathordozók; elektronikus adatfeldolgozó berendezések; készülékek és eszközök hang vagy képek
rögzítéséhez, továbbításához, visszaadásához, tárolásához, titkosításához, titkosításfeloldásához, átalakításához,
feldolgozásához; kommunikációs és telekommunikációs készülékek; audiovizuális, távközlési,
televíziókészülékek és eszközök, távirányítók; kazettás magnók; videófelvevők, hordozható telefonok; személyi
szervezők (PDA-k); elektronikus naplók; rádiók, sétálómagnók; vetítőgépek (vetítő eszközök); antennák,
parabolaantennák; mikrofonok, erősítők; számítógépek, számítógép képernyők, monitorok, billentyűzetek
számítógéphez, számítógépes periféria eszközök, modemek, dekóderek, titkosító eszközök; hozzáférési és
hozzáférés-ellenőrző berendezések (készülékek) információfeldolgozó készülékekhez; távközlési hálózatokhoz
szánt hitelesítési készülékek; jelek és közvetítések megzavarására és zavarának megszüntetésére szolgáló
eszközök; digitális terminálok; videófilmek; CD-ROM-ok, hanglemezek, digitális videolemezek (DVD), videóés audiolemezek, digitális lemezek, videoszalagok; CD lejátszók; lejátszó egységek digitális videolemezekhez
(DVD), digitális lemezekhez, mágneslemezekhez, videó- és audiolemezekhez, digitálislemezekhez,
hanglemezekhez; mágneses adathordozók; mágneskártyák, chipkártyák, elektronikus kártyák; integrált áramkörök
és mikroáramkörök; kártyaolvasó berendezések; elektronikus alkatrészek; tudományos és távközlési célú
műholdak; memóriakártyák, mikroprocesszoros kártyák; televíziós műsorok programozására és kiválasztására
szolgáló készülékek és eszközök; interaktív televíziós készülékek és eszközök; számítógépe szoftverek (rögzített
programok); száloptikai kábelek és optikai kábelek; elektromos akkumulátorok és elemek; játékszoftverek, online
játékokhoz való és interaktív használatra; valamennyi fent említett szolgáltatás kábel-TV streaming, rádiós és
telefonos szolgáltatások (szélessávú szolgáltatások), webalapú és személyes adatok, televíziók, személyi
számítógépek, laptopok, tabletek, (okos) telefonok és/vagy egyéb multimédiáshardverek támogatásához set-top
boxokon keresztül.
38

Telekommunikációs szolgáltatások, beleértve a mobil távközlési szolgáltatásokat; telefon és mobiltelefon

szolgáltatások; rádiós és televíziós programok sugárzása; videó on demand; káberszolgáltatás;
internet-hozzáférési szolgáltatások; hozzáférés biztosítása telekommunikációs hálózatokhoz (beleértve az
internetet); telekommunikációs készülékek bérbeadása; információk biztosítása távközlés területén, többek között
a televízióba és interneten keresztül; hírek és üzenetek elektronikus cseréje és átvitele; interaktív kommunikációs
szolgáltatások az interneten, kábelhálózaton vagy más adatátviteli berendezésen keresztül; kábeltelevíziós
műsorszórás; adat, hang és kép átvitele többek között rádión, televízión, műholdon, kábelen, az éteren át és
elektronikus úton; távközlési infrastruktúra biztosítása és bérbeadása harmadik személy számára beleértve a
(mobil) telefonos szolgáltatást; információ és tanácsadási szolgáltatások a telekommunikáció területén (beleértve
az interaktív telekommunikációt); információs és hírügynökségek szolgáltatásai; hozzáférési idő bérbeadása
távközlési hálózatokhoz; hozzáférés videójátékok, digitális adatok letöltéséhez, kommunikáció (átvitel) nyílt
(internet) vagy zárt (intranet) számítógépes világhálón; filmek, valamint egyéb audio- és audiovizuális programok
on-line letöltési szolgáltatása; műsortovábbítás és televíziós csatornaválaszték szolgáltatása; számítógépes
hálózathoz való hozzáférés biztosítása; internethez vagy adatbázisokhoz való telekommunikációs kapcsolatok
biztosítása; valamennyi fent említett szolgáltatás kábel-TV streaming, rádiós és telefonos szolgáltatások
(szélessávú szolgáltatások), webalapú és személyes adatok, televíziók, személyi számítógépek, laptopok, tabletek,
(okos) telefonok és/vagy egyéb multimédiás hardverek támogatásához set-top boxokon keresztül.
41

Szórakoztatás és oktatás; szórakoztatási szolgáltatások; rádiós-, televíziós-, audiovizuális, zenés,
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szórakoztató és színházi műsorok összeállítása, készítése, rendezése és bemutatása; mozifilmek és videofilmek

gyártása; oktatás, képzés és tanfolyamok; oktatás, kongresszusok, szemináriumok, előadások és más oktatási
tevékenységek szervezése és lebonyolítása; sport-, kulturális, zenés és oktató jellegű rendezvények szervezése;
kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése kulturális, sport és oktatási célokra; filmek és videók bérbeadása;
könyvek, újságok, folyóiratok, brosúrák és más időszaki lapok publikációja, kiadása, kölcsönzése és terjesztése
elektronikus, vagy digitális formában; tanácsadás a fent említett szolgáltatások vonatkozásában; interaktív
szórakoztatás, többek között Online formában; valamennyi fent említett szolgáltatás kábel-TV streaming, rádiós
és telefonos szolgáltatások (szélessávú szolgáltatások), webalapú és személyes adatok, televíziók, személyi
számítógépek, laptopok, tabletek, (okos) telefonok és/vagy egyéb multimédiás hardverek támogatásához set-top
boxokon keresztül.
42

Informatikai-kommunikációs szakemberek általi szolgáltatások audió, videó és egyéb adatjelek kódolásához

és dekódolásához kapcsolódóan; tanácsadás információs és telekommunikációs technológiákkal kapcsolatban;
információ biztosítása információs és telekommunikációs technológiákkal kapcsolatban; hálózati és
telekommunikációs szolgáltatások fejlesztése; telekommunikációs és automatizálási koncepciók tervezése,
adaptálása és frissítése; szoftverek lízingje; számítógépes hardverek lízingje többek között adatfeldolgozás
céljára; hozzáférés biztosítása internetes keresőmotorokhoz; szoftverek fejlesztése, frissítése és lízingje; kódoló és
dekódoló rendszerek tervezése és fejlesztése és televízió, rádió, internet és/vagy más multimédiás programok
ellenőrzésére szolgáló rendszerek.
( 210 ) M 17 02925
( 220 ) 2017.09.18.
( 731 ) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Albumok; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzők, pecsétek; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött

könyvek; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek papírból]; cserélhető betétlapos [iratokra
ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok];
csomagolópapír; diagramok; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; fényképek [nyomtatott];
folyóiratok; formanyomtatványok, ürlapok; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy
kartonból; hírlevelek; kártyák; katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;
levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomtatott
publikációk; nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; papíráruk; plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból; portrék, arcképek; poszterek; prospektusok; tárgymutatók, repertóriumok; újságok;
üdvözlőlapok/kártyák.
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről;adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

árubemutatás; eladási propaganda mások számára; gazdasági előrejelzések; hirdetések levélben megrendelve;
hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási
adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; marketing; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; pay Per Click (PPC)
hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; sajtófigyelés; segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;
szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás; üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk
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nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;

üzletvezetési konzultáció.
41

Bálok szervezése; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek); fényképészet; filmek
gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fotóriportok készítése; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online,
nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése; szemináriumok rendezése és vezetése;
szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; videofilmezés.

( 210 ) M 17 02926
( 220 ) 2017.09.18.
( 731 ) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)
( 541 ) Önindító
( 511 ) 16

Albumok; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzők, pecsétek; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött

könyvek; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek papírból]; cserélhető betétlapos [iratokra
ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok];
csomagolópapír; diagramok; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; fényképek [nyomtatott];
folyóiratok; formanyomtatványok, ürlapok; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy
kartonból; hírlevelek; kártyák; katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;
levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomtatott
publikációk; nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; papíráruk; plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból; portrék, arcképek; poszterek; prospektusok; tárgymutatók, repertóriumok; újságok;
üdvözlőlapok/kártyák.
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről;adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

árubemutatás; eladási propaganda mások számára; gazdasági előrejelzések; hirdetések levélben megrendelve;
hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási
adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; marketing; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; pay Per Click (PPC)
hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; sajtófigyelés; segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;
szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás; üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;
üzletvezetési konzultáció.
41

Bálok szervezése; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek); fényképészet; filmek
gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fotóriportok készítése; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online,
nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése; szemináriumok rendezése és vezetése;
szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; videofilmezés.

( 210 ) M 17 02927
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( 220 ) 2017.09.18.
( 731 ) Thetis Birtok Kft., Balatonszőlős (HU)
( 740 ) Kántor Zsuzsanna Klaudia, Budapest
( 541 ) Thetis
( 511 ) 33
43

Alkoholos eszenciák, alkoholos italok, a sörök kivételével, alkoholos kivonatok, aperitifek, borok.
Bár szolgáltatások, éttermek, panziók, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.

( 210 ) M 17 02929
( 220 ) 2017.09.18.
( 731 ) NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 17 02950
( 220 ) 2017.09.19.
( 731 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Radnai Orsolya, Budapest
( 541 ) dibee
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02951
( 220 ) 2017.09.19.
( 731 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Radnai Orsolya, Budapest
( 541 ) Dibee
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 17 02952
( 220 ) 2017.09.19.
( 731 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Radnai Orsolya, Budapest
( 541 ) DiBee
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02956
( 220 ) 2017.09.20.
( 731 ) Vízidongó Szórakoztató Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

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

szereplő valamennyi áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 17 02961
( 220 ) 2017.09.19.
( 731 ) Hergott Rodrigo 100%, Békéscsaba (HU)
( 541 ) Vitális minden napom!
( 511 ) 5

Antioxidánsok; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; élelmi rostok; élelmiszert

helyettesítő porok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; enzimeket tartalmazó antioxidánsok; étrend- és
táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrendkiegészítő italok;
étrendkiegészítők gyógyászati célokra; étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; étvágystimuláló,
-serkentő készítmények; fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták.
9

Internetről elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus brosúrák;

letölthető elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus jelentések; letölthető elektronikus kiadványok,
publikációk; letölthető elektronikus könyvek; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában;
letölthető elektronikus újságok; rajzfilmek; rögzített videók; számítógépes hordozókon rögzített elektronikus
kiadványok; videofelvételek; videofilmek.
( 210 ) M 17 02962
( 220 ) 2017.09.19.
( 731 ) Ujhelyi Balázs, Veszprém (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Balázs, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 9
24

Audio felvételek; audiovizuális felvételek; filmek, mozgófilmek; letölthető elektronikus hírlevelek.
Anyagok fehérneműkhöz; anyagok köztes béléshez; anyagok ruhakészítéshez; anyagok ruházati cikkek
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készítéséhez.
25

Baseball sapkák; divatkalapok; csuklyák, kapucnik [ruházat]; divatos kalapok, fejkendők; esőkalapok;

fejkendő; homlokpánt; sapkák; sportsapkák; alkalmi öltönyök; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alsóingek,
trikók; alsónadrágok; alsóruházat; alsórészek [ruházat]; bikinik; blézerek; blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő
szárú szabadidős nadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bőrruhák; bőrruházat; bugyik; chino nadrágok; chaps
nadrág (ruházat); cső felsők; derékszíjak, övek; dzsekik; edző nadrág; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/
kötöttáruk]; egyrészes ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; farmerdzsekik; farmerkabátok;
farmernadrágok; farmerruházat; favágó-kockás dzsekik; fehérnemű kismamáknak; fehérnemű; felsőkabátok;
felsőruházat; fejpánt, izzadás felfogására; férfi alsóneműk; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények;
férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok;
férfi öltönyök; férfi zoknik; férfi ruházat; fiú felsőruházat; fiú ruházat; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,
úszódresszek; futómezek; futónadrágok; futótrikók; galléros ingek; garbó nyakú felsők; garbó nyakú pulóverek;
gyapjú felsőrészek; gyermek felsőruházat; hálóing; hálóruhák; harisnyák; házikabátok; hódeszkás ruhák; hosszú
ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók; hosszúnadrágok; hosszúnadrágok,
nadrágok; hőszigetelt ruházat; időjárásálló felsőruházat; ingek; ingek legombolt gallérral; ingelők, ingblúzok;
jégeralsók; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kámzsák; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kemény ingmellek,
plasztronok; kerékpáros ruházat; kisgyermek ruházat; kismama ruházat; kordbársony ingek; kötények; kötött
dzsekik, kabátok; lányka ruhák; legging nadrágok, cicanadrágok; melegítő felsők.
( 210 ) M 17 02963
( 220 ) 2017.09.19.
( 731 ) HEXA-COOP, Cegléd (HU)
( 740 ) Erkel András, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 17 02964
( 220 ) 2017.09.19.
( 731 ) Sipos Sólyom Tamás, Taszár (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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
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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.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 17 02966
( 220 ) 2017.09.20.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámcélú forgatókönyvírás, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában,

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztetés, reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek, telemarketing szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása, televíziós reklámozás, televíziós vásárlási
műsorok készítése.
38

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

41

Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető], filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangfelvételek

kölcsönzése, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, online, nem letölthető videók biztosítása,
televízióműsorok készítése, televízióműsorok közvetítése, televízióműsorok szerkesztése, szinkronizálás,
televíziós szórakoztatás.
( 210 ) M 17 02967
( 220 ) 2017.09.20.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02970
( 220 ) 2017.09.20.
( 731 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) welovevelence.hu
( 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).
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( 210 ) M 17 02972
( 220 ) 2017.09.21.
( 731 ) New Griff Collection Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 24
25

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályba.
Ruházati termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és

normál papucsok; kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök;
öltönyök; nyakkendők; kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák;
sportruházat.
35

Ruházati termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és

normál papucsok; kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök;
öltönyök; nyakkendők; kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák;
sportruházat kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása, beleértve internetes kereskedelmet is; reklámozás és
marketing tevékenységek; termékbemutatók és kiállítások szervezéseés lebonyolítása; ruházati termékek; női-,
férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és normál papucsok; kendők;
kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök; öltönyök; nyakkendők; kesztyűk;
pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák; sportruházat nagy- és kiskereskedelmi
értékesítése, beleértve az internetes kereskedelmet is.
39

Szállítás; szállítmányozás; áruk csomagolása és raktározása; csomagküldemények összeállítása és elosztása.

( 210 ) M 17 02973
( 220 ) 2017.09.21.
( 731 ) Baker's Fashion Trade Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 24
25

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályba.
Ruházati termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és

normál papucsok; kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök;
öltönyök; nyakkendők; kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák;
sportruházat.
35

Ruházati termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és

normál papucsok; kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök;
öltönyök; nyakkendők; kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák;
sportruházat kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása, beleértve internetes kereskedelmet is; reklámozás és
marketing tevékenységek; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; ruházati termékek; női-,
férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és normál papucsok; kendők;
kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök; öltönyök; nyakkendők; kesztyűk;
pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák; sportruházat nagy- és kiskereskedelmi
értékesítése, beleértve az internetes kereskedelmet is.
39

Szállítás; szállítmányozás; áruk csomagolása és raktározása; csomagküldemények összeállítása és elosztása.

( 210 ) M 17 02978
( 220 ) 2017.09.21.
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( 731 ) Javel-Inn Kft., Budakeszi (HU)

( 300 ) 17195199 2017.09.01. EU
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Gerelyhajító versenyeken viselt ruházat; pólók; pulóverek; ruházati cikkek; sport sapkák és baseball sapkák;

sportnadrágok; tornaruhák.
28

Sportcikkek és felszerelések; sportcikkek, nevezetesen gerelyek; sportcikkekhez kialakított tokok.

41

Sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek rendezése.

( 210 ) M 17 02979
( 220 ) 2017.09.20.
( 731 ) Walmark a.s., Třinec (CZ)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Walmark. Egészséged megbízható támogatója
( 511 ) 3

Testápolási cikkek; szájhigiénés készítmények; parfümök és illatanyagok; testápolási és szépségápolási

készítmények; olajesszenciák és aromakivonatok; parfümök és illatanyagok; kozmetikai szerek; masszázs zselék,
gélek, nem gyógyászati célokra; masszázsolajak; kenőcsök kozmetikai használatra; ásványvíz spray-k kozmetikai
célokra; impregnált törlőruhák kozmetikai használatra; kozmetikumokkal átitatott kendők; kozmetikai
készítmények fogyáshoz; nem gyógyhatású piperecikkek; kozmetikumokkal impregnált papír kéztörlők;
kozmetikumok egyéni használatra; fogyás segítésére használt kozmetikai készítmények; olajok parfümökhöz és
illatszerekhez; esszenciális olajok; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; természetes olajok kozmetikai célokra;
természetes olajok tisztítási célokra; ásványi olajok [kozmetikai]; olajok kozmetikai célokra; olajok testápolási,
higiéniai célokra; éterikus esszenciák; dezodorok és izzadásgátlók; smink; szappanok és gélek;
fürdőkészítmények; szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; bőrápoló készítmények; hajápoló készítmények;
gyógyhatású kozmetikumok.
5

Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyászati szirupok (szörpök); gyógynövénykivonatok;

vitaminkészítmények; ásványi anyagok és ásványi anyag preparátumok; herbateák; gyógynövények; diétás
anyagok gyógyászati használatra; ásványvizek és diétás italok gyógyászati célokra; diétás ételek gyógyászati
célokra; tápanyag adalékok gyógyászati célokra; fehérje készítmények vagy táplálék gyógyászati alkalmazásra;
krémek és balzsamok és kenőcsök gyógyászati alkalmazásra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra;
gyógyhatású olajok; zsírok gyógyászati célokra; tapaszok, kötszeranyagok; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi
és gyógyászati célokra; gyógyító sók; tinktúrák gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok vagy szirupok;
proteinkoncentrátumok, mint tápadalékok élelmiszerekhez; élesztő gyógyszerészeti célokra; táplálék-kiegészítők
nem orvosi célokra és melyek állati eredetű anyagokat tartalmaznak; táplálék-kiegészítők nem orvosi célokra és
melyek növényi eredetű anyagokat tartalmaznak; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;
táplálékkiegészítők és diétás készítmények; gyógyászati kötszerek és applikátorok; fertőtlenítők és fertőzésgátlók;
felszívó termékek személyi higiénéhez; szagtalanítók és légtisztítók; higiéniás termékek nőknek; higiéniai
készítmények és cikkek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek; fogászati készítmények és
cikkek; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati
használatra; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; albumin étrendkiegészítők;
antioxidánsok; étrendkiegészítő italok; étrend- és táplálékkiegészítők; humán étrendkiegészítők; diétás ételek
gyógyászati célokra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek;
multivitamin készítmények; diétás italok gyógyászati célokra; ételek cukorbetegeknek; protein
étrend-kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; élelmi rostok;
étrendkiegészítők csecsemőknek; diétás édességek gyógyászati célokra; diétás anyagok csecsemőknek; diétás
ételek csecsemők számára; szájöblítők gyógyászati célokra; fogászati öblögetők, szájöblítők; felszívó árucikkek a
személyi higiénéhez; szagtalanítók és légtisztítók; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; készítmények szagok
semlegesítésére; pelenkák csecsemőknek és inkontinenciában szenvedőknek; nedvszívó egészségügyi cikkek;
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menstruáció során használt termékek; inkontinencia betétek; diagnosztikai készítmények; gyógyszerek és

természetes gyógykészítmények; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; sók ásványi fürdőkhöz; fürdősók
gyógyászati célokra; sók ásványi fürdőkhöz; ásványvizek gyógyászati használatra; antireumatikus karkötők;
karkötők orvosi, gyógyászati célokra; gyógyászati kötszerek és applikátorok; emberi fogyasztásra szánt
nyomelem készítmények; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; gyógyszerrel átitatott kendők;
vágható sebtapaszok, leukoplaszt; tapaszok, kötszeranyagok; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi és gyógyászati
célokra; tapaszok, kötszeranyagok; gyógyszeres tapaszok; orvosi kötszerek; szalagok visszérre; nedvszívó vatták;
vattapálcák, vattapálcikák gyógyászati használatra; gyógyszerrel átitatott vattapálcikák; növényi gyógyszerek;
gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövény vegyülékek orvosi használatra; gyógynövények;
gyógyteák; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; gyógyszerészeti krémek; gyógyszerészeti készítmények;
gyógyhatású testápolók; gyógyhatású kenőcsök; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; orgazmuskrémek;
fájdalomcsillapító krémek; kézkrémek gyógyászati használatra; gyógynövények; gyógyászati célokra adaptált
italok; gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású olajok; gyógyszeres szájspray; szemészeti készítmények;
borogatások; rágógumi gyógyászati célokra.
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; varratanyagok; orvosi eszközök szélszorulás és puffadás megszüntetésére vagy
enyhítésére az emésztőszervekben; orvosi eszközök, melyek gázbuborékokat egyesítenek és így az
emésztőrendszerben a gázbuborékok felszívódását vagy távozását könnyebbé teszik; orvosi eszközök habzásgátló
hatásokkal; orvosi eszközök az emésztőszervekben levő szélszorulás kezelésére; kefék, ecsetek testüregek
tisztítására; anatómiai kötések ízületekre; övek ortopédiai célokra; ortopédiai cikkek; masszázsberendezések;
fizioterápiás és rehabilitációs berendezések; hallásvédő eszközök; etetési segédeszközök és cumik; fogamzásgátló
eszközök; orvosi képalkotó berendezések; sebészeti és sebkezelési felszerelések; maszkok és felszerelés
mesterséges lélegeztetéshez; orvosi ruházat; protézisek és mesterséges implantátumok; mesterséges szervek és
implantátumok; hallókészülékek; fogpótlások; ortopédiai és mozgást elősegítő segédeszközök.
( 210 ) M 17 02980
( 220 ) 2017.09.20.
( 731 ) Walmark a.s., Třinec (CZ)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Testápolási cikkek; szájhigiénés készítmények; parfümök és illatanyagok; testápolási és szépségápolási

készítmények; olajesszenciák és aromakivonatok; parfümök és illatanyagok; kozmetikai szerek; masszázs zselék,
gélek, nem gyógyászati célokra; masszázsolajak; kenőcsök kozmetikai használatra; ásványvíz spray-k kozmetikai
célokra; impregnált törlőruhák kozmetikai használatra; kozmetikumokkal átitatott kendők; Kozmetikai
készítmények fogyáshoz; nem gyógyhatású piperecikkek; kozmetikumokkal impregnált papír kéztörlők;
kozmetikumok egyéni használatra; fogyás segítésére használt kozmetikai készítmények; olajok parfümökhöz és
illatszerekhez; esszenciális olajok; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; természetes olajok kozmetikai célokra;
természetes olajok tisztítási célokra; ásványi olajok [kozmetikai]; olajok kozmetikai célokra; olajok testápolási,
higiéniai célokra; éterikus esszenciák; dezodorok és izzadásgátlók; smink; szappanok és gélek;
fürdőkészítmények; szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; bőrápoló készítmények; hajápoló készítmények;
gyógyhatású kozmetikumok.
5

Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyászati szirupok (szörpök); gyógynövénykivonatok;

vitaminkészítmények; ásványi anyagok és ásványi anyag preparátumok; herbateák; gyógynövények; diétás
anyagok gyógyászati használatra; ásványvizek és diétás italok gyógyászati célokra; diétás ételek gyógyászati
célokra; tápanyag adalékok gyógyászati célokra; fehérje készítmények vagy táplálék gyógyászati alkalmazásra;
krémek és balzsamok és kenőcsök gyógyászati alkalmazásra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra;
gyógyhatású olajok; zsírok gyógyászati célokra; tapaszok, kötszeranyagok; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi
és gyógyászati célokra; gyógyító sók; tinktúrák gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok vagy szirupok;
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proteinkoncentrátumok, mint tápadalékok élelmiszerekhez; élesztő gyógyszerészeti célokra; táplálék-kiegészítők

nem orvosi célokra és melyek állati eredetű anyagokat tartalmaznak; táplálék-kiegészítők nem orvosi célokra és
melyek növényi eredetű anyagokat tartalmaznak; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;
táplálékkiegészítők és diétás készítmények; gyógyászati kötszerek és applikátorok; fertőtlenítők és fertőzésgátlók;
felszívó termékek személyi higiénéhez; szagtalanítók és légtisztítók; higiéniás termékek nőknek; higiéniai
készítmények és cikkek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek; fogászati készítmények és
cikkek; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati
használatra; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; albumin étrendkiegészítők;
antioxidánsok; étrendkiegészítő italok; étrend- és táplálékkiegészítők; humán étrendkiegészítők; diétás ételek
gyógyászati célokra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek;
multivitamin készítmények; diétás italok gyógyászati célokra; ételek cukorbetegeknek; protein
étrend-kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; élelmi rostok;
étrendkiegészítők csecsemőknek; diétás édességek gyógyászati célokra; diétás anyagok csecsemőknek; diétás
ételek csecsemők számára; szájöblítők gyógyászati célokra; fogászati öblögetők, szájöblítők; felszívó árucikkek a
személyi higiénéhez; szagtalanítók és légtisztítók; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; készítmények szagok
semlegesítésére; pelenkák csecsemőknek és inkontinenciában szenvedőknek; nedvszívó egészségügyi cikkek;
menstruáció során használt termékek; inkontinencia betétek; diagnosztikai készítmények; gyógyszerek és
természetes gyógykészítmények; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; sók ásványi fürdőkhöz; fürdősók
gyógyászati célokra; sók ásványi fürdőkhöz; ásványvizek gyógyászati használatra; antireumatikus karkötők;
karkötők orvosi, gyógyászati célokra; gyógyászati kötszerek és applikátorok; emberi fogyasztásra szánt
nyomelem készítmények; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; gyógyszerrel átitatott kendők;
vágható sebtapaszok, leukoplaszt; tapaszok, kötszeranyagok; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi és gyógyászati
célokra; tapaszok, kötszeranyagok; gyógyszeres tapaszok; orvosi kötszerek; szalagok visszérre; nedvszívó vatták;
vattapálcák, vattapálcikák gyógyászati használatra; gyógyszerrel átitatott vattapálcikák; növényi gyógyszerek;
gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógynövény vegyülékek orvosi használatra; gyógynövények;
gyógyteák; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; gyógyszerészeti krémek; gyógyszerészeti készítmények;
gyógyhatású testápolók; gyógyhatású kenőcsök; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; orgazmuskrémek;
fájdalomcsillapító krémek; kézkrémek gyógyászati használatra; gyógynövények; gyógyászati célokra adaptált
italok; gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású olajok; gyógyszeres szájspray; szemészeti készítmények;
borogatások; rágógumi gyógyászati célokra.
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; varratanyagok; orvosi eszközök szélszorulás és puffadás megszüntetésére vagy
enyhítésére az emésztőszervekben; orvosi eszközök, melyek gázbuborékokat egyesítenek és így az
emésztőrendszerben a gázbuborékok felszívódását vagy távozását könnyebbé teszik; orvosi eszközök habzásgátló
hatásokkal; orvosi eszközök az emésztőszervekben levő szélszorulás kezelésére; kefék, ecsetek testüregek
tisztítására; anatómiai kötések ízületekre; övek ortopédiai célokra; ortopédiai cikkek; masszázsberendezések;
fizioterápiás és rehabilitációs berendezések; hallásvédő eszközök; etetési segédeszközök és cumik; fogamzásgátló
eszközök; orvosi képalkotó berendezések; sebészeti és sebkezelési felszerelések; maszkok és felszerelés
mesterséges lélegeztetéshez; orvosi ruházat; protézisek és mesterséges implantátumok; mesterséges szervek és
implantátumok; hallókészülékek; fogpótlások; ortopédiai és mozgást elősegítő segédeszközök.
( 210 ) M 17 02982
( 220 ) 2017.09.20.
( 731 ) Tasnádi Sándor, Budapest (HU)
( 541 ) Stripes vs. Spots
( 511 ) 9

Elektronikus játékprogramok; elektronikus játékszoftver; elektronikus játékszoftverek elektronikus kézi

eszközökhöz; elektronikus játékszoftverek mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli
eszközökhöz; elmentett számítógépes játékprogramok; folyadékkristályos kijelzőjű kézi játékokhoz szolgáló
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rögzített programok; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli készülékeken keresztül letölthető

számítógépes játékszoftverek; interaktív multimédiás játékprogramok; interaktív multimédiás számítógépes
játékprogramok; interaktív videojáték programok; internetről letölthető számítógépes játékprogramok
[szoftverek]; internetről letöltött számítógépes játékprogramok [szoftverek]; játék szoftver; játékokhoz
használható számítógépes programok; játékprogramok játéktermi videojáték-gépekhez; játékszoftverek;
játékszoftverek videojáték-konzolokhoz; videojáték szoftverek; videojáték programok; szoftverek
videojátékokhoz; számítógépes videojáték-szoftverek; számítógépes játékszoftverek online interaktív játékokhoz;
számítógépes játékszoftverek; számítógépes játékprogramok; számítógépes játékpatronok [szoftverek];
számítógépes játék lemezek; szalagon rögzített számítógépes programok [szoftverek]; programozott videojátékok
[szoftverek] számítógépes tárakon; pénzügyi értékpapírok kereskedelmét szimuláló számítógépes játékprogramok
[szoftverek]; letölthető videojáték programok; letölthető számítógépes játékszoftverek; letölthető számítógépes
játékprogramok; letölthető interaktív szórakoztató szoftverek számítógépes játékokhoz; letölthető elektronikus
játékprogramok; letölthető interaktív szórakoztató szoftverek videojátékokhoz; videojátékok lemezen
[számítógépes szoftverek]; videojátékok [számítógépes játékok] adathordozókra rögzített számítógépes
programok formájában; virtuális valóság játékszoftverek.
( 210 ) M 17 02983
( 220 ) 2017.09.20.
( 731 ) Tasnádi Sándor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Elektronikus játékprogramok; elektronikus játékszoftver; elektronikus játékszoftverek elektronikus kézi

eszközökhöz; elektronikus játékszoftverek mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli
eszközökhöz; elmentett számítógépes játékprogramok; folyadékkristályos kijelzőjű kézi játékokhoz szolgáló
rögzített programok; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli készülékeken keresztül letölthető
számítógépes játékszoftverek; interaktív multimédiás játékprogramok; interaktív multimédiás számítógépes
játékprogramok; interaktív videojáték programok; pénzügyi értékpapírok kereskedelmét szimuláló számítógépes
játékprogramok [szoftverek]; programozott videojátékok [szoftverek] számítógépes tárakon; szalagon rögzített
számítógépes programok [szoftverek]; számítógépes játék lemezek; számítógépes játékpatronok [szoftverek];
számítógépes játékprogramok; számítógépes játékszoftverek; számítógépes játékszoftverek online interaktív
játékokhoz; számítógépes videojáték-szoftverek; szoftverek videojátékokhoz; videojáték programok; videojáték
szoftverek; videojátékok lemezen [számítógépes szoftverek]; videojátékok [számítógépes játékok]
adathordozókra rögzített számítógépes programok formájában; virtuális valóság játékszoftverek; letölthető
videojáték programok; letölthető számítógépes játékszoftverek; letölthető számítógépes játékprogramok;
letölthető interaktív szórakoztató szoftverek számítógépes játékokhoz; letölthető interaktív szórakoztató
szoftverek videojátékokhoz; letölthető elektronikus játékprogramok; játékszoftverek videojáték-konzolokhoz;
játékszoftverek; játékprogramok játéktermi videojáték-gépekhez; játékokhoz használható számítógépes
programok; játék szoftver; internetről letöltött számítógépes játékprogramok [szoftverek]; internetről letölthető
számítógépes játékprogramok [szoftverek].
( 210 ) M 17 02985
( 220 ) 2017.09.21.
( 731 ) Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Győri Erzsébet, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton, nyomdaipari termékek, ceruzák, csipeszes írótáblák, derékszögű vonalzók, dobozok kartonból

vagy papírból, dossziék [papíráruk], ecsetek, építészeti makettek, értesítések [papíráruk], festékkészletek [iskolai
használatra], festékpárnák, festmények [képek], keretezve vagy anélkül, festőállványok, fényképek [nyomtatott],
fényképtartók, folyóiratok, földrajzi térképek, füzetek, görbe vonalzók, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók,
grafikus ábrázolások, gyűjthető kártyák, nem játékokhoz, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek,
iratgyűjtők, dossziék, iratkapcsok, iratfűzők, irattartók [irodai cikkek], irodai kapcsok, íróeszközök, írómappák,
írószerek, írótollak, iskolaszerek [papíráruk], jegyek, katalógusok, kártyák, képek, képregények, könyvecskék,
füzetek, könyvek, könyvjelzők, levelezőlapok, levélpapír, litografált műtárgyak, litográfiák, magazinok, revük
[időszaki lapok], matricák, lehúzóképek, metszetek, naptárak, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek,
oktatási eszközök, a készülékek kivételével, öntapadó címkék [papíráruk], palackalátétek papírból, papír,
papíráruk, papírtörülközők, papírzsebkendők, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, postabélyegek,
poszterek, prospektusok, radírgumik, rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajztömbök, rajzblokkok, szalvéták,
papírból, szobrocskák, figurák papírmaséból, szórólapok, tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására,
tányéralátétek papírból, tollak [irodai cikkek], tolltartók, tolltörlők, töltőceruzák, csavarirónok, töltőtollak,
transzparensek [papíráruk], újságok, üdvözlőlapok/kártyák, vízfestmények, akvarellek, vonalzók rajzoláshoz,
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.
21

Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelánáruk, amelyek nem tartoznak más

osztályokba.
22

Textiltáskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

25

Ruházati cikkek.

28

Játékok, játékszerek.

35

Reklámozás.

41

Állatidomítás, állatkertek szolgáltatásai, cirkuszok, élő előadások bemutatása, filmszínházi előadások,

fogadások tervezése (szórakoztatás), hangversenyek szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások
[bemutatók, kiállítások], oktatás, on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, show-műsorok, színházi
produkciók, üdülőtáborok szolgáltatásai[szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás],
vidámparkok, zenei produkciók.
43

Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek,

rendezvényhez termek kölcsönzése.
44

Állatgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

( 210 ) M 17 02987
( 220 ) 2017.09.21.
( 731 ) Esterhazy Privatstiftung, Eisenstadt (AT)
( 740 ) dr. Béres István, Budapest
( 541 ) Estöri
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 03003
( 220 ) 2017.09.22.
( 731 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
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( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

( 541 ) KINCSEM
( 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).
32

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

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

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

áru).
( 210 ) M 17 03009
( 220 ) 2017.09.25.
( 731 ) Transports Ricard FL, Saint-Ouen (FR)
( 740 ) dr. Tilk Rita, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Lakossági és tengerentúli költöztetési szolgáltatások; költöztetési szolgáltatások magánszemélyek és

vállalatok részére; ingóságok csomagolása költözködéshez; bútormozgatás, ingóságok elszállítása és irodai
berendezések költöztetése; ipari költöztetés [szállítás]; költözéssel, költöztetéssel kapcsolatos tanácsadás; teherés áruszállítás és költöztetés; bútorok tárolása.
( 210 ) M 17 03047
( 220 ) 2017.09.26.
( 731 ) AGROVIR Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Tata (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 03050
( 220 ) 2017.09.27.
( 731 ) MAMBÓ Rádió Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Litter @ Bíró Ügyvédi Iroda, 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.

( 210 ) M 17 03052
( 220 ) 2017.09.27.
( 731 ) MAMBÓ Rádió Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 17 03054
( 220 ) 2017.09.28.
( 731 ) Etyeki Kúria Borgazdaság Kft., Etyek (HU)
( 740 ) dr. Béres István Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermék; étkezési zsírok (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; minden
zöldségféle.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz; gyümölcs- és üdítőitalok.
33

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

szolgáltatás).
41

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

43

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 17 03061
( 220 ) 2017.09.28.
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( 731 ) dr. Kozma Tamás, Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 16

Folyóiratok.

41

Tudományos információs folyóiratok kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

( 210 ) M 17 03078
( 220 ) 2017.09.29.
( 731 ) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SESSIONS
( 511 ) 43

Vendéglátási és bár szolgáltatások.

( 210 ) M 17 03150
( 220 ) 2017.10.05.
( 731 ) PATA JÓZSEF Gépipari Kft., Fajsz (HU)
( 740 ) Dr. Seenger Pál ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7
9

Gépek és gépi eszközök az anyagok kezelésére és gyártási tevékenységre; ipari robotok.
Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések.
12

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

szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 17 03187
( 220 ) 2017.10.09.
( 731 ) Tamás-Braun Anett, Diósd (HU)
( 541 ) iDiet
( 511 ) 5

Vitamin italok; vitaminos gumicukorkák; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; diétás

táplálékkiegészítők; diétás termékek gyógyászati célokra; diétás édességek gyógyászati célokra; diétás cukor
gyógyászati használatra; diétás ételkiegészítők; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás ételek
gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő
szeletek; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra.
41

Sportoktatás/edzés; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; edzőtermi szolgáltatások.

44

Diéták tervezése és ellenőrzése; diétával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 17 03194
( 220 ) 2017.10.09.
( 731 ) Polinszky Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5

Autósamponok; autófényező szerek; illatosítók gépkocsikhoz.
Autószagtalanítók; légfrissítő autókba.

M62

37

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 1. szám, 2018.01.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Autótisztítás; autómosás; gépkocsi tisztítás és autómosás; autómosási szolgáltatások; autómosó

berendezések kölcsönzése; autómosó berendezések bérbeadásával kapcsolatos információszolgáltatás.
( 210 ) M 17 03303
( 220 ) 2017.10.18.
( 731 ) Haszon Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Beledi Szilvia, Budapest
( 541 ) Haszon Magazin
( 511 ) 16

Zenei magazinok; utazási magazinok; számítógépes magazinok; magazin mellékletek újságokhoz;

nyomtatott folyóiratok, magazinok; általános témájú magazinok; magazinok, revük [időszaki lapok]; magazinok
tárolására szolgáló irattartó dobozok; repülőút során biztosított ingyenes magazinok; magazinok a játékok és
szerencsejátékok területén; videó- és számítógépes játékokat tartalmazó magazinok; kereskedelmi témájú
újságok; magazin borítók; TV-újságok; újságban megjelenő képregény képsorok [nyomtatott anyagok]; újságban
megjelenő képregények [nyomtatott anyagok]; újságok; tájékoztató lapok; iratjelölő, iratelválasztó lapok;
nyomtatott tájékoztató lapok; archiváló tároló lapok; naptárak letéphető lapokkal; jegyzettömbök letéphető
lapokkal; Asztali irattartók, laptartók; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; kivehető lapokból álló
írótömbök; műanyag lapok zsebekkel számlák, nyugták tárolásához; gyűjthető kártyák tárolására szolgáló
műanyag lapok zsebekkel.
38

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

( 210 ) M 17 03316
( 220 ) 2017.10.19.
( 731 ) Fitt Center Kft., Bátonyterenye (HU)
( 740 ) Krajer Ivett, Fót
( 546 )

( 511 ) 44

Fodrászat, szépségszalon.

( 210 ) M 17 03330
( 220 ) 2017.10.20.
( 731 ) Fitness Five and Gym Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek; atlétatrikók; felsőruházat; hosszúnadrágok, izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó

zoknik: kesztyűk, legging nadrágok, cicanadrágok; pólók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; ruházati
cikkek; sapkák; trikók; zoknik.
41

Szakmai képzés: sport- és kulturális tevékenységek; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

gyakorlati képzés [szemléltetés]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények
üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés];
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás].
43

Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak.
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( 210 ) M 17 03345
( 220 ) 2017.10.24.
( 731 ) ALDI GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr (DE)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
39

Hirdetés; üzletvezetés és vállalati ügyintézés a turizmus üzletágban.
Kirándulások és utazások szervezése; utazók szállítása; utazások lefoglalása; foglalási szolgáltatások

utazásokhoz és szállításokhoz.
43

Vendégek ellátása és elszállásolása; foglalási szolgáltatások szállodák részére.

( 210 ) M 17 03367
( 220 ) 2017.10.24.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EXODERLAK
( 511 ) 5

Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03368
( 220 ) 2017.10.24.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EXOROLFIN
( 511 ) 5

Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03370
( 220 ) 2017.10.25.
( 731 ) ARIES GOLD No 1 Első Magyar Növényhúsfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) gomburger
( 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.
31

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

gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és virágok; táplálékok és italok állatoknak; maláta;
nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.
( 210 ) M 17 03375
( 220 ) 2017.10.25.
( 731 ) Brown-Fomran Corporation, Louisville (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

Szeszes italok, beleértve a 33. osztályba tartozó égetett szeszes italok.

( 210 ) M 17 03376
( 220 ) 2017.10.25.
( 731 ) Brown-Fomran Corporation, Louisville (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Szeszes italok, beleértve a 33. osztályba tartozó égetett szeszes italok.

( 210 ) M 17 03377
( 220 ) 2017.10.25.
( 731 ) Brown-Forman Corporation, Louisville (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Szeszes italok, beleértve a 33. osztályba tartozó égetett szeszes italok.

( 210 ) M 17 03415
( 220 ) 2017.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LIMAROSA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03416
( 220 ) 2017.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LINDALGIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03417
( 220 ) 2017.10.26.
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( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

( 541 ) BREDAX
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03418
( 220 ) 2017.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LIPILLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03419
( 220 ) 2017.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LISAC
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03420
( 220 ) 2017.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CARVIVA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03421
( 220 ) 2017.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LISAN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03422
( 220 ) 2017.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CENBRATIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03423
( 220 ) 2017.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LYSERC
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03424
( 220 ) 2017.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) MILDA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03425
( 220 ) 2017.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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( 541 ) CORIOLAN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03426
( 220 ) 2017.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ODEXAN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03427
( 220 ) 2017.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DEMIRON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03428
( 220 ) 2017.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) OPLANDA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03429
( 220 ) 2017.10.26.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) OVOLAN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03479
( 220 ) 2017.10.30.
( 731 ) KEDD Kulturális és Szolgáltató Kft., Budakalász (HU)
( 740 ) Dr. Kürti Julia, Budapest
( 541 ) KICSOMI
( 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).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 210 ) M 17 03486
( 220 ) 2017.10.30.
( 731 ) AFFINITAS GmbH, Berlin (DE)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38

Távközlési szolgáltatások; adatbázis hozzáférés biztosítása az interneten kapcsolati hálózatok felépítéséhez,

fejlesztéséhez és fenntartásához a privát szférában; internet kommunikációs szolgáltatások, információkhoz való
hozzáférés biztosítása az internet közvetítésével, interaktív modulokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten,
portálok, platformok, chatvonalak, chatszobák és fórumok biztosítása; távközlési szolgáltatások internet
kávézókban; adatbázisokhoz valóhozzáférés biztosítása számítógépes hálózatokban; elektronikus dokumentumés adatátviteli szolgáltatások az interneten; hang-, kép-, grafika- vagy adattovábbítás hálózatokon keresztül;
beszédhang- és adatszolgáltatás távközlési szolgáltatások területén, multimédiás szolgáltatások, telefon-, fax-,
e-mail, telefonszolgálat, információk elektronikus továbbítása, amely magában foglal szöveges és grafikus
ábrázolást képernyőkön való megjelenítéshez, képeket és információkat távoli megjelentetéséhez, valamint audioés videó adatok távoli beállításához és betáplálásához kommunikációs hálózatokban; hírügynökségek (sajtó
ügynökségek) az interneten; internetes domén és e-mail cím kapcsolatok számítógépes hálózatban; rádiós,
telekommunikációs és műholdas adatközlés; globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása
számítógép szoftver, számítógépes programok és információk letöltéséhez; e-mail szolgáltatások; postafiók
szolgáltatások; online ajánlattétel, hozzáférés biztosítása információkhoz, és elektronikus információ továbbítás,
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szövegek, rajzok és képek készítése; valamennyi kép- és hangformaa
információként és üzenetként való elektronikus továbbítása, valamint ezekhez való hozzáférés biztosítása az
interneten; mobiltelefon szolgáltatások, szöveges és hangüzenet szolgáltatások, továbbá hozzáférés biztosítása
letölthető videókhoz, játékokhoz, csengőhangokhoz, adatfájlokhoz, programokhoz (lógók, képernyővédők), és
zenékhez az interneten keresztül.
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; konzultáció szabadidős

tevékenységekhez résztvevők számára; szabadidős tevékenységek megszervezése interneten és interneten kívül;
coaching egyedülállók részére, amely magában foglalja egyedülállók számára tréningek és oktatás biztosítását
társas kapcsolatokat érintő ügyekben; szórakoztatással, zenével és oktatással kapcsolatos információk biztosítása
globális számítógépes hálózaton keresztül; a 41. osztályba tartozó nem-letölthetö csengőhangok, videók, játékok
és zene biztosítása mobiltelefonokhoz vezeték nélküli hálózatokon keresztül, szórakoztató programok gyártása;
kulturális és társadalmi események szervezése és levezetése; nem reklámcélú szövegek publikálása;
visszanyerhető tartalmak biztosítása, amelyek a 41. osztályba tartoznak.
45

Egyéni igényektől függő személyes és társasági szolgáltatások; társkereső ügynökségek, beleértve online és

online kapcsolat nélküli találkozók; szingli és társkereső ügynökségek; az előbbiekben felsorolt valamennyi
szolgáltatás elsősorban interneten keresztül; párkapcsolati tanácsadás, beleértve párkapcsolati analízis és
személyiség teszt, interneten keresztül is, személyi profil készítés és személyi tanácsadás egyedülállók részére
ilyen ügyekben, továbbá tanácsadás privát párkapcsolat kialakításához és házassághoz; bemutatkozások
szervezése ismeretlen felek részére kikapcsolódás céljából; horoszkóp készítés.
( 210 ) M 17 03498
( 220 ) 2017.10.31.
( 731 ) MALAGROW Kft., Abony (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) M-Grow
( 511 ) 1

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; vegyszerek a mezőgazdaság, kertészet és erdészet

területén történő használatra; trágyák; műtrágyák; trágyák talajhoz és virágföldhöz; táptalajok és trágyák;
M68

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 1. szám, 2018.01.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
trágyázó készítmények.

( 210 ) M 17 03515
( 220 ) 2017.11.02.
( 731 ) Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Adóbevallások elkészítése, bérszámfejtés, piaci tanulmányok, piackutatás, üzletszervezési tanácsadás,

üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
pályázati tanácsadás, pályázati rás, könyvelés, könyvvizsgálat, kereskedelmi tanácsadás, adótanácsadás,
munkaerö-toborzás, állás-közvetítö irodák, üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetök és tökét
igénylö vállalkozók összehozásával kapcsolatosan, üzleti szerzödések tárgyalása másik fél megbízásából, üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül, üzleti konzultációs szolgáltatások.
36

Pénzügyi tanácsadás; ingatlanügyletek.

45

Jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 17 03531
( 220 ) 2017.11.03.
( 731 ) Csanda Eszter, Budapest (HU)
Susánszky Ádám Rudolf, Budapest (HU)
( 740 ) Rajkai és Takács 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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 03533
( 220 ) 2017.11.03.
( 731 ) Susánszky Ádám Rudolf, Budapest (HU)
Csanda Eszter, Budapest (HU)
( 740 ) Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LIMÓ
( 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

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 03534
( 220 ) 2017.11.06.
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( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03535
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03536
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03537
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03538
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03539
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03540
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03542
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03543
( 220 ) 2017.11.06.
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( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03544
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03545
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03546
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03547
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03548
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03549
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03550
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03551
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( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03552
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03553
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03554
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03558
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03559
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03560
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03561
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 210 ) M 17 03562
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03563
( 220 ) 2017.11.06.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 17 03625
( 220 ) 2017.11.08.
( 731 ) Somodi Bertold, Budapest (HU)
Csifári Máté, Budapest (HU)
( 541 ) WORLD IS MINE
( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 03626
( 220 ) 2017.11.08.
( 731 ) Csifári Máté 45%, Budapest (HU)
Somodi Bertold 55%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 03652
( 220 ) 2017.11.10.
( 731 ) Bokor Viktor, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hutter Ambrus, Budapest
( 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 (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

30

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

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

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

áru).
( 210 ) M 17 03654
( 220 ) 2017.11.10.
( 731 ) IWELCOME2 TOURINFORM KFT., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Navigációs és utazási információkat szolgáltató interaktív számítógépes szoftverek; mobil alkalmazások;

Számítógépes alkalmazásszoftverek; alkalmazásszoftverek internetes közösségi hálózatépítő szolgáltatásokhoz;
"Kiterjesztett valóság" szoftver mobilkészülékekben való alkalmazásra, elektronikus adatok valós környezetekkel
történő integrálására; "Kiterjesztett valóság szoftver" mobilkészülékekben való alkalmazásra; letölthető
alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; letölthető szoftveralkalmazások háromdimenziós
nyomtatókkal való alkalmazásra; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz.
35

Reklámozás a turizmus és utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

marketing-szolgáltatások az utazás területén; utazások promóciója [reklámozás].
39

Turisztikai és utazási információnyújtás; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; városnézés

[turizmus]; utazásszervezés; helyfoglalás (utazás); szervezés (utazás~); utazási szaktanácsadás; utazási
információ; utazási információszolgáltatás; utazási szolgáltatások; utazások tervezése; utazások szervezése;
utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazástervezési
szolgáltatások; utazásfoglalási ügynökségek; utazásfoglalási szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés [ügynökség]; utazásszervezési ügynökök; utazás- és
nyaralásszervezés; autóbuszos utazás szervezése; helyfoglalási szolgáltatások [utazás]; utazás utazási irodákon
keresztül történő lefoglalása; utazási foglalási szolgáltatások; légi utazási szolgáltatások; utazási jegyrendelési
szolgáltatások; utazási jegyfoglalási szolgáltatások; utazási jegyeladási szolgáltatások; úrák, utazások biztosítása;
utazási irodák szolgáltatásai autóbuszos utazással kapcsolatban; utazási idegenvezetési szolgáltatások; utazási
információ biztosítása; buszos utazások szervezése; utazások, túrák szervezése; kikötőhelyek foglalása utazáshoz;
ionformációszolgáltatás ?utazással kapcsolatban; jegyeladási szolgáltatások utazáshoz; helyfoglalás utazással
kapcsolatban; helyfoglalás vonatos utazásokra; helyfoglalás autóbuszos utazásokra; számítógépes utazás foglalási
szolgáltatások; utazás szervezése és lefoglalása; számítógépes utazási információ biztosítás; számítógépesített
utazási információ biztosítása; utazási információs szolgáltatások biztosítása; utazásokszervezése és
lebonyolítása; utazások és hajókirándulások szervezése; utazással kapcsolatos foglalások lebonyolítása; utazással
kapcsolatos információk szolgáltatása; útvonal tervezési tanácsadás utazáshoz; utazás foglalási és előjegyzési
szolgáltatások; utazásfoglalási- és megrendelési szolgáltatások; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz,
utazásokhoz; helyfoglalási szolgáltatások légi utazásokhoz; helyfoglalási szolgáltatások szárazföldi utazásokhoz;
utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása; jegybiztosítás utazáshoz [lehetövé tételéhez); utazás tervezése,
megszervezése és lefoglalása; utazási irodai szolgáltatások üdülések megszervezéséhez; utazási ügynökségi
szolgáltatások üzleti utakhoz; utazási irodai és helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai és foglalási
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szolgáltatások; utazási útvonalakkal kapcsolatos információk nyújtása; idegenvezetői és utazási információs

szolgáltatások; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása;
utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási szolgáltatások; utazással kapcsolatos szaktanácsadás és tájékoztatás;
foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; utazással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások;
az utazással kapcsolatos információs szolgáltatások; szolgáltatások utazással kapcsolatos információk
biztosításához; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; szállítással és utazással kapcsolatos
információnyújtás; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; interneten keresztül
történő utazással kapcsolatos információk biztosítása; elektronikus úton történő, légi utazással kapcsolatos
tájékoztatás; utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen utasok szállításának szervezése; utazással
kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása; a szállítás és az utazások szervezése; utazási irodai
szolgáltatások, nevezetesen helyfoglalás és előjegyzés szállításhoz; utazás elektronikus úton történő tervezése,
szervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő, utazással és szállítással kapcsolatos tájékoztatás; utazás és
szállítás elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása; mobil távköztési készülékek és eszközökön keresztül
történő szállítási és utazási információk biztosítása; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és
foglalásával kapcsolatos tájékoztatás; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; légi utazási [foglalási]
szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; utazás és utasok szállítása; kiskorúak kísérése
utazás során; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezesere; utazásszervezési és utazási helyfoglalási
szolgáltatások; utazásszervezői szolgáltatások utazások foglalásához.
( 210 ) M 17 03820
( 220 ) 2017.11.28.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MILUFEB
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerészeti készítmények metabolikus megbetegedések

kezelésére.
( 210 ) M 17 03824
( 220 ) 2017.11.28.
( 731 ) AImotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Berendezések, készülékek és kábelek elektromos célokra; villamos és elektronikus komponensek; villamos

áramkörök és áramköri kártyák; integrált áramkörök; számítógépes hardver komponensek, nevezetesen félvezető
eszközök, félvezető csipek és FPGA (felhasználás helyén programozható kapumátrix) eszközök;
alkalmazás-processzorok; memóriakártyák; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia
funkcionalitásokhoz; mesterséges intelligenciára optimalizált hardver egységek neurális hálózatokkal való
használatra; skálázható hardver megoldások mesterséges intelligencia funkcionalitások gyorsításához;
adatfeldolgozó hardveregységek és szoftver neurális hálózatokkal történő használatra; merevlemez meghajtók
számítógépekhez; optikai lemez meghajtók számítógépekhez; központi feldolgozó egységek.
( 210 ) M 17 03892
( 220 ) 2017.12.04.
( 731 ) innogy solutions Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) VOLTEE
( 511 ) 9

Töltőállomások elektromos járművekhez; töltőállomások és töltőberendezések elektromos autókhoz,

elektromos motorokhoz, elektromos robogókhoz, elektromos rollerekhez, elektromos kerékpárokhoz és
elektromos gördeszkákhoz; akkumulátortöltők gépjárművekhez; akkumulátor- és elemtöltők; elektromos aljzatok;
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elektromos csatlakozóaljzatok; elektromos energiaellátási aljzatok; elektromos csatlakozók; konnektor dugók;

zárható elektromos csatlakozók; fedeles elektromos csatlakozók; távolról nyitható elektromos csatlakozók;
távolról aktivizálható elektromos csatlakozók; az előzőekben felsoroltakhoz való szerelvények és alkatrészek.
37

Gépjármű-akkumulátorok töltése; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; elektromos

járművek vésztöltésére vonatkozó szolgáltatások; elektromos járművek backup töltésére vonatkozó
szolgáltatások; elektromos járművekhez való töltőállomások és töltőberendezések üzemeltetése.
A rovat 237 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 223.345
( 151 ) 2018.01.15.
( 210 ) M 17 03972
( 220 ) 2017.12.13.
( 732 ) West End Magyarország Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Erzse Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 223.346
( 151 ) 2018.01.15.
( 210 ) M 17 03971
( 220 ) 2017.12.13.
( 732 ) West End Magyarország Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Erzse Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

M77

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 1. szám, 2018.01.15.
Nemzeti védjegybejelentés módosítása

Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 17 01321
( 220 ) 2017.04.24.
( 731 ) Első Magyar Mikropigmentáló Kft. 100%, Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 10
44

Elektromos eszköz bőr, arcbőr kezelésére, megújítására.
Bőrkezelő, arcbőrt megújító szolgáltatások elektromos eszköz alkalmazásával.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 223.117
( 151 ) 2017.11.29.
( 210 ) M 17 00621
( 220 ) 2017.02.23.
( 732 ) Skybaby SD Kft., Dunaújváros (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) SKYBABY
( 511 ) 30
32

Teák; jeges teák; tea alapú italok; készítmények teákhoz és tea alapú italokhoz.
Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 223.273
( 151 ) 2017.12.19.
( 210 ) M 16 03778
( 220 ) 2016.12.01.
( 732 ) KROKODIL-ROCK Kulturális Kft., Budakeszi (HU)
( 740 ) Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tetőmozi
( 511 ) 9
41

Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
Filmszínházi előadások, filmbemutatók; mozifilmek kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízió műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;
online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; videoszalagok kölcsönzése.
43

Filmvetítéssel egybekötött vendéglátóhelyek, filmszínházi büfék.

( 111 ) 223.274
( 151 ) 2017.12.19.
( 210 ) M 17 00506
( 220 ) 2017.02.15.
( 732 ) Bárdos Anikó Beáta, Veresegyház (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Értékesítési promóciós szolgáltatások; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; outsourcing
szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti
konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos
konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzleti coach szolgáltatás;
üzletvezetési tanácsadás csoportok részére (team coaching); vezetői tanácsadás és konzultáció (executive coach).
41

Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; pályaválasztási tanácsadás; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
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Személyes háttéradatok vizsgálata; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes

45

szolgáltatások: életvezetési tanácsadás (life coach), konzultáció személyes kapcsolatok terén, meditációs
szolgáltatások.
( 111 ) 223.275
( 151 ) 2017.12.19.
( 210 ) M 17 00620
( 220 ) 2017.02.23.
( 732 ) CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki Wielkopolskie (PL)
( 740 ) Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 223.276
( 151 ) 2017.12.19.
( 210 ) M 17 00628
( 220 ) 2017.02.22.
( 732 ) Prezentex Kft., Oroszlány (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású baba kozmetikumok és mosó- és tisztítószerek: baba testápoló, baba fürdető, baba sampon,

baba olaj, baba hintőpor, babaszappan, baba popsikrém, baba nedves popsitörlő (Baby Wipes), baba fültisztító
vatta pálcika, baba vatta kozmetikai használatra, babaruha folyékony mosószer, babaruha öblítő koncentrátum,
mosószóda, fehérítő sók.
5

Melltartóbetét szoptatáshoz, eldobható nadrágpelenkák babáknak.

( 111 ) 223.277
( 151 ) 2017.12.19.
( 210 ) M 17 00636
( 220 ) 2017.02.23.
( 732 ) Master Good Kft. 1/1, Kisvárda (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, dr. Földes Tamás ügyvéd, Debrecen
( 541 ) BAROMFINOMSÁG
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tojások.

( 111 ) 223.278
( 151 ) 2017.12.19.
( 210 ) M 17 00754
( 220 ) 2017.03.07.
( 732 ) Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dunai Regatta
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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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 ) 223.279
( 151 ) 2017.12.19.
( 210 ) M 17 00381
( 220 ) 2017.02.06.
( 732 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, 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).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
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).
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).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 223.280
( 151 ) 2017.12.19.
( 210 ) M 17 01479
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( 220 ) 2017.05.08.
( 732 ) COSTEX TRACTOR PARTS, Miami, Florida (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Pótalkatrészek nehézgépekhez, motorok vezérműtengelyei, izzítógyertyák dieselmotorokhoz, gép csapágyak,

kipufogódobok; motoralkatrészek érintkező pontok, hajtórudak; motorvezérmű részek, vezérműlánckerekek és
láncok; üzemanyagszűrők; tömítések belső égésű motorokhoz; belső égésű motoralkatrészek, dugattyúk, dugattyú
gyűrűk, hajtórudak és hengerhüvelyek; gépalkatrészek, csapágyak és csapágyperselyek, görgőscsapágyak,
üzemanyag befecskendező fúvókák, mechanikus tömítések; szelepek építőipari nehézgépekhez, turbófeltöltők
gépekhez; olajszűrők motorokhoz vagy hajtóművekhez és levegőszűrők mechanikus célokra.
( 111 ) 223.284
( 151 ) 2017.12.19.
( 210 ) M 17 00877
( 220 ) 2017.03.17.
( 732 ) Angyal Mónika, Csobánka (HU)
( 740 ) xLex Iparjogvédelmi és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Kft., Budapest
( 541 ) SpiroSuli
( 511 ) 35

Értékesítési promóciós szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzleti menedzsment előadóművészek részére; marketing szolgáltatások; kereskedelmi és
üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása.
41

Versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; levelező tanfolyamok; oktatás biztosítása; online oktatás

biztosítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatási információs szolgáltatások; szórakozási,
szórakoztatási információk; táboroztatás; élő előadások bemutatása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; vallásoktatás; online elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; coaching [tréning]; mentorálás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;
kirándulások, túrák, társasutazások szervezése oktatási célból; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; meditációs képzés, tréning; meditációs
gyakorlatok tanítása; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a kommunikációs technikákkal
kapcsolatban; közösségi sport- és kulturális események szervezése.
45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; horoszkópos tanácsadás; spiritiszta tanácsadás; kártyavető

szolgáltatások; asztrológiai szolgáltatások; asztrológiai konzultáció; asztrológiai előrejelzés; asztrológiai és
spirituális szolgáltatások; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás; lelki tanácsadás.
( 111 ) 223.296
( 151 ) 2017.12.20.
( 210 ) M 17 01824
( 220 ) 2017.06.06.
( 732 ) Czigány Zsuzsanna, Szigethalom (HU)
( 546 )
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Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 111 ) 223.299
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01606
( 220 ) 2017.05.17.
( 732 ) PS-ING INVEST Zárkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SISKIN
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 223.300
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01946
( 220 ) 2017.06.14.
( 732 ) Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. képv.: dr. Szabó Attila jogtanácsos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz; nyomdai
betűkészletek és nyomóformák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 223.301
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 02069
( 220 ) 2017.06.23.
( 732 ) Dél-Konstrukt Zrt., Szeged (HU)
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( 541 ) a jövőt építjük
( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 223.302
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 02177
( 220 ) 2017.07.05.
( 732 ) D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 223.303
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 02178
( 220 ) 2017.07.05.
( 732 ) D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 223.304
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 02182
( 220 ) 2017.07.05.
( 732 ) Czingáli Zoltán, Szigetújfalu (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LEDSNAKE
( 511 ) 9

Számítógép interfészek, számítógéphez kialakított perifériák, elektronikus előtétek LED lámpákhoz és

lámpatestekhez, fénykibocsátó diódák [LED], LED-es [fénykibocsátó diódás] televíziók, LED-es képernyők,
LED-es meghajtók, LED-es mikroszkópok, LED-es pozícióérzékelők, világító jelzőoszlopok, világító jeladók,
világító reklámok, világító hirdetőtáblák, faliújságok, világító moduláris jelzőpanelek, világító reklámfeliratok,
reklámtáblák, színpadi világítások vezérlői, elemek, telepek világításhoz, gyújtó-/indítókészülékek elektromos
világításokhoz, számítógépes hardverek világítás vezérléséhez, számítógépes szoftverek világítás vezérléséhez,
programozható vezérlők világító berendezésekhez és készülékekhez.
11

Világító berendezések és készülékek, fénykibocsátó diódás [LED-es], világítóberendezések, kerti, kültéri

LED lámpák, láng nélküli fénykibocsátó diódás [LED-es] gyertyák, LED-csíkok, LED-diódás világító
berendezések, LED-es lámpatestek, fényforrások, LED-es hangulatvilágítás, LED-es világítóeszközök, LED-es
világítószerelvények, LED-es villanófények, LED-izzók, világítókészülékek, reflektorok, kutak, szökőkutak.
41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, diszkók szolgáltatásai, klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás], partik tervezése [szórakoztatás], színházi produkciók, vidámparkok, zenei produkciók, zenekarok
szolgáltatásai, zenés szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, filmes szórakoztatás, világítástechnikai
szolgáltatások szórakoztatási célokra, audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés,
konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós
stúdiók részére, televíziós világítóberendezések kölcsönzése, színpadi világító felszerelések bérbeadása,
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világítóberendezések bérbeadása televízió-stúdióknak, világítóberendezések bérbeadása színpadi

felszerelésekhez, világítóberendezések bérbeadása színházak számára, világítóberendezések bérbeadása
moziforgatáshoz vagy filmstúdióknak, színpadi világításvezérlők bérbeadása.
42

Mérnöki munkák, szolgáltatások, kutatási és fejlesztési szolgáltatások, világítórendszerek tervezése, kültéri

világítás tervezése, színházi világítás tervezése, világítóberendezések készítésére használt speciális gépek
tervezése, műszaki tervezés és műszaki projektmenedzsment világítóberendezések fejlesztéséhez, számítógépes
hardverfejlesztés, szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés, számítógépes hardverek és felszerelések,
eszközök bérbeadása, tervezési szolgáltatások, webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés, tudományos
és technológiai szolgáltatások, információtechnológiai [IT] szolgáltatások, információtechnológiai [IT]
konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások, vizuális tervezés.
( 111 ) 223.305
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01839
( 220 ) 2017.06.07.
( 732 ) Hegedűs Dental, Gyál (HU)
( 541 ) HEGEDŰS DENTAL
( 511 ) 41

A fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos oktatás biztosítása, a fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos oktatási

információs szolgáltatások, és a fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos oktatási vizsgáztatás.
44

A fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások, illetve emberek részére biztosított higiéniai és

szépségápolási szolgáltatások.
( 111 ) 223.306
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01455
( 220 ) 2017.05.04.
( 732 ) Farkas Zsuzsanna, Szeged (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 (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 223.307
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 16 04041
( 220 ) 2016.12.22.
( 732 ) MAPSOLUTIONS Zrt., Szeged (HU)
( 541 ) ŐSZINTE INGATLANOS
( 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).
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( 111 ) 223.308
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 15 03689
( 220 ) 2015.12.09.
( 732 ) Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Szupermenza
( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 223.309
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 02141
( 220 ) 2017.06.30.
( 732 ) Rapport Tamás, Párkány (SK)
( 740 ) dr. Pozsgay Péter, Szombathely
( 541 ) Komló
( 511 ) 41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

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

( 111 ) 223.310
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 02136
( 220 ) 2017.06.30.
( 732 ) Corso Hotel Pécs Kft., Pécs (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest,
( 541 ) CORSO
( 511 ) 43

Bankett szolgáltatások; bár szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ideiglenes szállásbiztosítás;

szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szállásfoglalás; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás;
szállodai catering szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai szállásbiztosítás; szállodai
szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].
( 111 ) 223.311
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 02134
( 220 ) 2017.06.30.
( 732 ) TROYA MARKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

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

16

Papír és karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodia cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk, klisék (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).
( 111 ) 223.312
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01902
( 220 ) 2017.06.13.
( 732 ) Tempo Kondela, s.r.o., Tvrdosín (SK)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Lakberendezési tárgyak (dekorációs tárgyak), kanapék, fa vagy műanyag szekrények; bútoralkatrészek

fából, bútorajtók, heverők, irodabútorok, iratgyűjtő bútorok, fiókos szekrények, fiókos tárolók, komódok,
bölcsők, karosszékek, padok, matracok, bútorok irodákhoz, fémbútorok, iskolabútorok, gyermekvédő rácsok,
spanyolfalak, paravánok, íróasztalok, polcok; állványok, gardróbszekrények, regisztrációs szekrények; székek
[ülések], tálaló asztalok; zsámolyok, asztalok, bárszékek, vitrinek, ruhafogasok, vállfák, tükrök.
24

Gyapjú anyagok és textíliák, kárpitos anyagok, bútorhuzatok, matrachuzatok, párnahuzatok.

35

Kiskereskedelmi szolgáltatások lábbelik, textíliák és textil termékek, ruházat, bőr, bőrből készült áruk,

műbőr és műbőrből készült termékek, kerámiák, üveg, fa, és fából készült termékek, papír, papír termékek,
bútorok, lakás felszerelések, lámpák, világítási eszközök és berendezések, irodabútorok, asztalosipari termékek,
tükrök tekintetében; reklámanyagok frissítése, fénymásoló szolgáltatások, lenyomatok grafikai tervezése
reklámcélokra; üzleti információk; információ-keresés számítógépes fájlokban ügyfelek részére; import és export
ügyletekkel foglalkozó irodák, irodai gépek és eszközök bérbeadása, dokumentumok másolása vagy
reprodukálása, marketing tanulmányok, üzletvezetés támogatása, professzionális üzleti szaktanácsadás, üzleti
kutatások; üzleti vagy kereskedelmi kiállítások szervezése; adatgyűjtés számítógépes adatbázisokba; piackutatás,
ügyfélkapcsolatok; online reklámozás, reklámozás számítógépes kommunikációs hálózaton; reklámanyagok
(szórólapok, brosúrák, nyomtatványok, minták) terjesztése ügyfelek részére; reklámszövegek közzététele;
szövegszerkesztés, számítógépes fájlok kezelése.
( 111 ) 223.313
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01901
( 220 ) 2017.06.13.
( 732 ) Tempo Kondela, s.r.o., Tvrdosín (SK)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 20

Lakberendezési tárgyak (dekorációs tárgyak), kanapék, fa vagy műanyag szekrények; bútoralkatrészek

fából, bútorajtók, heverők, irodabútorok, iratgyűjtő bútorok, fiókos szekrények, fiókos tárolók, komódok,
bölcsők, karosszékek, padok, matracok, bútorok irodákhoz, fémbútorok, iskolabútorok, gyermekvédő rácsok,
spanyolfalak, paravánok, íróasztalok, polcok; állványok, gardróbszekrények, regisztrációs szekrények; székek
[ülések], tálaló asztalok; zsámolyok, asztalok, bárszékek, vitrinek, ruhafogasok, vállfák, tükrök.
24

Gyapjú anyagok és textíliák, kárpitos anyagok, bútorhuzatok, matrachuzatok, párnahuzatok.

35

Kiskereskedelmi szolgáltatások lábbelik, textíliák és textil termékek, ruházat, bőr, bőrből készült áruk,

műbőr és műbőrből készült termékek, kerámiák, üveg, fa, és fából készült termékek, papír, papír termékek,
bútorok, lakás felszerelések, lámpák, világítási eszközök és berendezések, irodabútorok, asztalosipari termékek,
tükrök tekintetében; reklámanyagok frissítése, fénymásoló szolgáltatások, lenyomatok grafikai tervezése
reklámcélokra; üzleti információk; információ-keresés számítógépes fájlokban ügyfelek részére; import és export
ügyletekkel foglalkozó irodák, irodai gépek és eszközök bérbeadása, dokumentumok másolása vagy
reprodukálása, marketing tanulmányok, üzletvezetés támogatása, professzionális üzleti szaktanácsadás, üzleti
kutatások; üzleti vagy kereskedelmi kiállítások szervezése; adatgyűjtés számítógépes adatbázisokba; piackutatás,
ügyfélkapcsolatok; online reklámozás, reklámozás számítógépes kommunikációs hálózaton; reklámanyagok
(szórólapok, brosúrák, nyomtatványok, minták) terjesztése ügyfelek részére; reklámszövegek közzététele;
szövegszerkesztés, számítógépes fájlok kezelése.
( 111 ) 223.314
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01569
( 220 ) 2017.05.14.
( 732 ) Blue Ideas Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 223.315
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01568
( 220 ) 2017.05.14.
( 732 ) Várhegyi István 100%, Nyírbátor (HU)
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( 546 )

( 511 ) 25

Férfi ruházat; ruházati cikkek nők számára; ruházat gyermekek számára.

( 111 ) 223.316
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01355
( 220 ) 2017.04.26.
( 732 ) ŞÖLEN ÇIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 83412 Nolu Cad. No: 4
Şehitkamil, Gaziantep (TR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

süteménytészta; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég;
édességek; csokoládék; kekszek; rágcsálnivalók; ostyák; tejcsokoládék; lepények; torták; csokoládé és édességek
karamellel; rágógumik; fagylaltok; jégkrémek; snack ételek (gabona alapú); pattogatott kukorica; zabdara
kukoricachipsek; gabonapelyhek; feldolgozott búza emberi fogyasztásra; zúzott árpa emberi fogyasztásra;
feldolgozott zab emberi fogyasztásra; feldolgozott rozs emberi fogyasztásra.
( 111 ) 223.317
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01354
( 220 ) 2017.04.26.
( 732 ) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, ESKISEHIR (TR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Aprósütemények, kekszek; csokoládék; süteménytészta; kekszek, rágcsálnivalók; ostyák; torták;

gyümölcsös sütemények/torták; desszertek; fagylaltok; jégkrémek.
( 111 ) 223.318
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01457
( 220 ) 2017.05.03.
( 732 ) Tóth-Almási Dávid, Budaörs (HU)
( 740 ) Somlyai Orsolya, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35
41

Üzleti menedzselés előadók részére.
Előadóművészek szolgáltatásai, hangstúdiók szolgáltatásai, lemezlovasok szolgáltatásai, zenei produkciók,

éjszakai klubok, diszkók szolgáltatásai.
( 111 ) 223.319
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01456
( 220 ) 2017.05.02.
( 732 ) Hermesz Zsolt, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 28
31

Horgász kellékek és szerelékek.
Horgászcsalik.

( 111 ) 223.320
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01356
( 220 ) 2017.04.26.
( 732 ) SHRUB HUNGARY Kft., Bodrogkeresztúr (HU)
( 740 ) PATINORG Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; tea alapú italok; sörecet; ecet; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok

kivételével; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; salátaöntetek; szószok
[ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tésztaöntetek.
32

Alkoholmentes üdítőitalok; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes koktélok; esszenciák italok

előállításához; készítmények italokhoz; szörpök italokhoz; ásványvíz; szénsavasvíz; termékek szénsavas vizek
előállításához; gyümölcsecet tartalmú üdítőitalok; gyümölcsecet tartalmú szénsavas üdítőitalok.
33

Alkoholos italok; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alkoholos esszenciák; digesztív

[emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; gyümölcstartalmú alkoholos italok; nem söralapú kevert alkoholos
italok.
( 111 ) 223.321
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01353
( 220 ) 2017.04.26.
( 732 ) Molnárné Kárász Rita, Soltvadkert (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 32

Magyarországon termesztett gyümölcsökből készült szörpök; Magyarországon termesztett gyümölcsökből
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készült szörppel ízesített ásványvizek és szénsavas vizek; Magyarországon készült szörpös gyümölcslevek,

gyümölcsitalok.
41

Szabadidős szolgáltatások nyújtása, kultúrális tevékenység, szakmai képzés, szórakoztatás, rendezvények.

( 111 ) 223.322
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01019
( 220 ) 2017.03.28.
( 732 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZTÁR FM
( 511 ) 35

Reklámcélú forgatókönyvírás, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában,

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek, telemarketing szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása, televíziós reklámozás, televíziós vásárlási
műsorok készítése.
38

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

41

Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangfelvételek

kölcsönzése, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, online, nem letölthető videók biztosítása,
televízióműsorok készítése, televízióműsorok közvetítése, televízióműsorok szerkesztése, szinkronizálás,
televíziós szórakoztatás.
( 111 ) 223.323
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01018
( 220 ) 2017.03.28.
( 732 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZTÁR TV
( 511 ) 35

Reklámcélú forgatókönyvírás, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában,

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek, telemarketing szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása, televíziós reklámozás, televíziós vásárlási
műsorok készítése.
38

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

41

Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangfelvételek

kölcsönzése, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, online, nem letölthető videók biztosítása,
televízióműsorok készítése, televízióműsorok közvetítése, televízióműsorok szerkesztése, szinkronizálás,
televíziós szórakoztatás.
( 111 ) 223.324
( 151 ) 2017.12.27.
( 210 ) M 17 01021
( 220 ) 2017.03.28.
( 732 ) Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámcélú forgatókönyvírás, reklámfilmek készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában,

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek, telemarketing szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása, televíziós reklámozás, televíziós vásárlási
műsorok készítése.
38

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

41

Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), filmgyártás, kivéve reklámfilmek, hangfelvételek

kölcsönzése, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, online, nem letölthető videók biztosítása,
televízióműsorok készítése, televízióműsorok közvetítése, televízióműsorok szerkesztése, szinkronizálás,
televíziós szórakoztatás.
( 111 ) 223.327
( 151 ) 2017.12.28.
( 210 ) M 17 01352
( 220 ) 2017.04.26.
( 732 ) Cirkó József György, Budapest (HU)
dr. Czipri Zoltán, Budapest (HU)
Pipicz Zsolt, Szeged (HU)
Simon Károly, Alsónána (HU)
Takács Árpád, Bonyhád (HU)
Varga Attila, Balatonfenyves (HU)
( 740 ) Dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
45

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; történelmi, kulturális hagyományok őrzése.
Szociális, segélyezési és jótékonysági szolgáltatások szervezése és nyújtása; természeti katasztrófától

sújtottak segélyezése és ellátása; szociálisan hátrányos helyzetűek, árvák, testi és szellemi fogyatékosok részére
segítségnyújtás; idősek, betegek és mozgássérültek részére segítségnyújtás; óvodák, iskolák, kórházak és idősek
otthonainak részére segítségnyújtás; egyesületi szolgáltatások.
( 111 ) 223.329
( 151 ) 2018.01.02.
( 210 ) M 17 01132
( 220 ) 2017.04.06.
( 732 ) RUTILUS Pharma Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Tomas Czene, Hostice
( 541 ) FLEMONIR
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 223.330
( 151 ) 2018.01.02.
( 210 ) M 17 01137
( 220 ) 2017.04.06.
( 732 ) Central European Theme Parks Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 223.331
( 151 ) 2018.01.02.
( 210 ) M 17 01264
( 220 ) 2017.04.19.
( 732 ) PentaCore Lab Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Más osztályba nem sorolt oktatóberndezések; orvosi, állatgyógyászati, egészségügyi oktatóberendezések;

letölthető kiadványok, publikációk.
10

Orvosi, sebészeti, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek; terápiás

eszközök és segédeszközök.
42

Tudományos szolgáltatások; más osztályba nem sorolt tervezői és kutatói tevékenység;

kutatólaboratóriumok; orvosi és gyógyszerészeti kutató szolgáltatások; tudományos kutatás, orvosi kutatás,
klinikai kutatás, biológiai kutatás, egészségügyi kutatás.
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Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása, egészségügyi

ellátás.
( 111 ) 223.332
( 151 ) 2018.01.02.
( 210 ) M 17 01012
( 220 ) 2017.03.28.
( 732 ) DataEdge Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 223.333
( 151 ) 2018.01.02.
( 210 ) M 17 01014
( 220 ) 2017.03.27.
( 732 ) Óbudai Egyetem 50%, Budapest (HU)
Dr. Kutor László 12.5%, Pilisborosjenő (HU)
Horváth Dániel 12.5%, Dombóvár (HU)
Major László 12.5%, Budapest (HU)
Mezei Miklós 12.5%, Kótaj (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Vezérlőeszközök és szoftverek vakok és gyengénlátók tájékozódását és közlekedését segítő rendszerekben

történő alkalmazásra.
10

Vakok és gyengénlátók mozgását és tájékozódását segítő jeladók és jelérzékelők; vakvezető bothoz

csatlakoztatható/beépíthető jelérzékelő jeladó eszközök; jelérzékelő/jeladó eszközzel felszerelt vakbotok.
44

Vakok és gyengénlátók mozgását és tájékozódását segítő szolgáltatások; jelérzékelő/jeladó eszközzel

érzékelhető vezetővonalak, mozgáspályák kialakítása vakok és gyengénlátók tájékozódásának és biztonságos
közlekedésének elősegítése céljából.
( 111 ) 223.334
( 151 ) 2018.01.02.
( 210 ) M 17 01122
( 220 ) 2017.04.05.
( 732 ) MEDIWEL Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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
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szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 223.335
( 151 ) 2018.01.02.
( 210 ) M 17 01010
( 220 ) 2017.03.28.
( 732 ) TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6
19

Fém építőanyagok.
Nem fém építőanyagok.

( 111 ) 223.336
( 151 ) 2018.01.02.
( 210 ) M 17 01009
( 220 ) 2017.03.28.
( 732 ) TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TONDACH FusionProtect
( 511 ) 6
19

Fém építőanyagok.
Nem fém építőanyagok.

( 111 ) 223.337
( 151 ) 2018.01.02.
( 210 ) M 17 01008
( 220 ) 2017.03.28.
( 732 ) TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TONDACH FusionColor
( 511 ) 6
19

Fém építőanyagok.
Nem fém építőanyagok.

( 111 ) 223.338
( 151 ) 2018.01.02.
( 210 ) M 17 00622
( 220 ) 2017.02.23.
( 732 ) Klujber Imre, Budapest (HU)
( 541 ) Roxbury
( 511 ) 41
43

Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; zenés szórakoztatás, klubok szórakoztató programjai.
Vendéglátási szórakoztatás.

( 111 ) 223.339
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( 151 ) 2018.01.02.
( 210 ) M 17 00757
( 220 ) 2017.03.06.
( 732 ) China Academy of Railway Sciences, Beijing, P.R. (CN)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Megmunkálatlan vagy félkész fémek; megmunkálatlan vagy félig kovácsolt acél; nem nemesfém ötvözetek;

fémlemezek és fémtáblák; vasúti váltók; vasúti csatlakozópontok fémből; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
védősínek fémből; vasúti sínek fémből; vasúti fordítókorongok; vasúti talpfák fémből; rakszelvény mérőrudak
(fémből); vasúti leszorítók (fémből); hidraulikus vasúti karbantartó gépek/gépszerelvények fémből; fém erősítő
anyagok betonhoz; fémkeretek épülethez; fémpántok kötözési célokra; fémáruk; fémtartályok raktározás, szállítás
céljára; tartályok fémből; fém jelölők járművekhez; nem világító és nem mechanikus jelző panelek fémből;
művészeti tárgyak közönséges fémből.
9

Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; számítógép memória eszközök; számítógépes programok,

rögzített; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; időregisztráló készülékek; közlekedési jelzőlámpa
berendezések [jelzőeszközök]; autórádiók; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek];
globális navigációs (gps) készülékek; hálózati kommunikációs berendezések; járműsebesség ellenőrző
készülékek; automatikus kormányberendezések járművekhez; szimulátorok járművek kormányozásához és
vezérléséhez; optikai szálak [üvegszálak], optikai kábelek; huzalcsatlakozók [elektromos]; távirányító
készülékek; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektromos akkumulátorok járművekhez;
akkumulátor- és elemtöltők; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; integrált áramkörök; elektromos
relék; túlfeszültség korlátozók; rádiók; sorszámkiadó készülékek; áramátalakítók, transzformátorok;
áram-egyenirányítók; elektromos/elektronikus vezérlőpanelek; elektromos kapcsolók; áramköri megszakítók;
inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; dugaszok/dugós csatlakozók, dugaljak és elektromos csatlakozók.
12

Gumiabroncsok, abroncsgumik; forgóvázak vasúti kocsikhoz; sínpályás járművek; lökhárítók vasúti

kocsikhoz; elektromos járművek; lokomobilok; mozdonykerekek; mozdonykeréktengely tartók; kötélpályás
szállítóberendezések és készülékek; gumiabroncsok járműkerekekhez; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti
helyváltoztató eszközök, járművek; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; csúszásgátlók
járműabroncsokhoz; kerekek szárazföldi járművekhez; kerékagyak járművekhez; járműalvázak; futófelületek
járművekhez [szíjgörgők]; ellensúlyok járművek kerekeihez; fékek járművekhez; járműajtók; irányjelzők
járművekhez; fékpofák járművekhez; féktárcsák, tárcsafékek járművekhez; fékbetétek járművekhez; fékpofák
járművekhez.
16

Tányéralátétek papírból; papírtörülközők; papírlapok [írószerek]; nyomtatványok; névjegykártyák; könyvek;

nyomtatott kiadványok; újságok; folyóiratok; képek; fényképek [nyomtatott]; papír vagy műanyag zsákok
[borítékok, tasakok] csomagoláshoz; dobozok kartonból vagy papírból; műanyagfólia csomagoláshoz; irodai
felszerelés, bútor kivételével; bélyegzők [pecsétek]; íróeszközök.
37

Építési felügyelet, építészeti ellenőrzés; javítási információk; építési tanácsadás; útburkolat építés; járművek

kenése [zsírozás]; járműkarbantartás; járműtisztítás; járművek hibaelhárítási szolgáltatásai; gépszerelés,
karbantartás és javítás; számítógépes hardver telepítése, karbantartása és javítása.
39

Árufuvarozás; szállítás; szállítási információk; szállítási foglalás; forgalmi információk; szállítási logisztika;

a jármű vontatási szolgáltatásai; vasúti közlekedés; raktározás; konténerek kölcsönzése; elektronikusan tárolt
adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; utazási foglalások; futárposta szolgáltatás [postai küldemények vagy
árucikkek szállítása és kézbesítése].
41

Tanácsadási, instrukciós szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok, workshop-ok szervezése és lebonyolítása [képzés]; kiállítások
szervezése kulturális vagy oktatási célokra.
M96
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Műszaki projekt tanulmányok; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; minőség-ellenőrzés;

minőségvizsgálat; geológiai kutatás; gépjárművek közlekedési alkalmassági vizsgálata; építési tervek; építési
projektek fejlesztése; számítógépes szoftverek tervezése; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes
rendszerelemzés; számítógépes programok és adatok átalakítása [nem fizikai átalakítás]; számítógépes szoftver
tanácsadás; számítógépes rendszerek távfelügyelettel történő monitorozása; elektronikus adattárolás; informatikai
és programozási információk biztosítása web-kapcsolaton keresztül; felhő-alapú számítástechnikai szolgáltatások;
kartográfiai szolgáltatások.
( 111 ) 223.340
( 151 ) 2018.01.02.
( 210 ) M 17 00999
( 220 ) 2017.03.27.
( 732 ) D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs László, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hamburger, baromfihús, sertéshús, marhahús, grillezett húsok, BBQ húsok.

32

Sörök, kézműves sörök, craft beer, söralapú italok.

41

Fesztiválok, gasztronómiai rendezvények, gasztronómiai bemutatók.

43

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

étkezdék, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.
( 111 ) 223.341
( 151 ) 2018.01.02.
( 210 ) M 17 01004
( 220 ) 2017.03.27.
( 732 ) Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, Bábolna (HU)
( 740 ) dr. Faragó István, Bábolna
( 546 )

( 511 ) 31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
( 111 ) 223.342
( 151 ) 2018.01.02.
( 210 ) M 17 01005
( 220 ) 2017.03.28.
( 732 ) Falukrém Kft., Mindszentkála (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
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( 546 )

( 511 ) 29

Ajvár, állati velő táplálkozási célra, almapüré, angolszalonna, articsóka (tartósított), burgonyapehely,

disznóhús, disznózsír, dzsemek, erjesztett tej, erjesztett tejes italok étkezési célra, étkezési kókuszolaj, étkezési
kukoricaolaj, étkezési olajok, étkezési szezámolaj, extra szűz olivaolaj, feldolgozott gyümölcsökből válogatás,
guacamole, gyömbérdzsem, gyümölcs alapú snackek, gyümölcs csipsz, gyümölcspép, hagymakarikák, halból
készített élelmiszer termékek, halikra elkészítve, halkonzerv, halfilé, humusz, húskivonatok, ízesített mogyorók,
diók, joghurt, kefir, kimichi, kocsonyák, kolbász, kompótok, lekvár, májpástétom, mandula, őrölt, mazsola,
mogyorók, elkészített, padlizsánkrém, paradicsompüré, sajtok, savanyú káposzta, savanyúságok, snack ételek
(gyümölcs alapú -), sonka, sózott hal, sózott hús, sültburgonya, chips, szardínia, szárított zöldségek,
szarvasgomba, tahini, tartósított, szezámolaj, tej, tejes italok, főként tejet tartalmazó, tejtermékek, tojások, tonhal,
vadhús, vaj, vajkrém, zöldségek, tartósított, zöldségkonzervek, zöldségvelőkrém, zöldséges mousse, zselatin,
zsírok, étkezési.
30

Aprósütemény, teasütemény, Baozi, bibimbap, bors, briós, burritók, búzacsíra emberi fogyasztásra,

bonbonok [cukorkák], chips [gabonakészítmény], chow-chow [zöldséges ízesítő], chutney [fűszeres ízesítő],
cukorkaáruk, csokoládé, csokoládéalapú italok, desszert mousse-ok [cukrászáru], élelmiszer-ízesítők (illóolajok
kivételével) ételízesítő [fűszer], fagylalt, feldolgozott magvak fűszerezéshez, jégkrém, fűszerek, ízesítők, fűszeres
készítmények ételekhez, fűszerkeverék, fűszernövények, gabonakészítmények, gabonaszeletek, gimbap,
gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru], gyümölcsös sütemények/torták, húslé, mártás, szaft, húsos piték,
húspástétomok, jiaozi, kapribogyók, kávé, kekszek, kenyér, kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek],
ketchup [szósz], kukoricadara, kukoricapehely, kukorica sült, kurkuma, kuszkusz [búzadara], lepények, lisztalapú
gombócok, lisztből készült tészták, magas protein tartalmú gabonaszeletek, majonéz, makaróni, marcipán, méz,
metélttészta alapú készételek, mustár, nyers tészta, onigiri [rizsgolyók], palacsinták, paprika, őrölt [ételízesítő],
paradicsomszósz, piskóták, pesto, piccalilli (zöldséges fűszeres szósz) pizza, pralinék, pudingok, quiche
[tésztában sült sós sodó], ravioli, snack ételek (gabona alapú -), só élelmiszerek tartósítására, sonkamáz, sörecet,
spagetti, sűrítőszerek főzéshez, sós kekszek, sütemények, szendvicsek, szezámmagok [fűszerek], tea, tea alapú
italok, tésztafélék, tésztaöntetek, taco, tápióka, tavaszi tekercs, tésztában sült pástétom, tésztaöntetek, tortilla, zab
alapú ételek, zabdara, zsemlék, zsemlemorzsa.
43

Bár szolgáltatások, éttermek, kávéházak, vendéglátóipar.

( 111 ) 223.343
( 151 ) 2018.01.02.
( 210 ) M 17 01007
( 220 ) 2017.03.28.
( 732 ) TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6
19

Fém építőanyagok.
Nem fém építőanyagok.
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A rovat 53 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 120.264
( 732 ) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett cég), Midland, Michigan (US)
( 111 ) 128.283
( 732 ) Slazengers Limited, Croydon, Surrey (GB)
( 111 ) 150.805
( 732 ) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, San Francisco (US)
( 111 ) 154.060
( 732 ) FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 154.127
( 732 ) CA, Inc., Islandia, New York (US)
( 111 ) 154.852
( 732 ) THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham (GB)
( 111 ) 155.248
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 155.249
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 155.250
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 155.493
( 732 ) "L-SOFT" Zrt., Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 155.557
( 732 ) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 155.666
( 732 ) Solo Cup Operating Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Highland Park, Illinois
(US)
( 111 ) 155.908
( 732 ) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 155.910
( 732 ) McILHENNY COMPANY (Maine állam törvényei szerint működő vállalat), Louisiana (US)
( 111 ) 156.320
( 732 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 111 ) 156.441
( 732 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
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( 111 ) 157.260
( 732 ) Otsuka Kagaku Kabushiki Kaisha (Otsuka Chemical Co., Ltd.), Osaka (JP)
( 111 ) 158.648
( 732 ) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein (DE)
( 111 ) 158.954
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 160.721
( 732 ) Simon Attila, London (GB)
( 111 ) 163.424
( 732 ) Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, Puch/Salzburg (AT)
( 111 ) 163.425
( 732 ) Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, Puch/Salzburg (AT)
( 111 ) 193.517
( 732 ) Új-Palini-Hús Zrt., Kilimán (HU)
( 111 ) 193.541
( 732 ) Snow Leopard s.r.o. Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)
( 111 ) 194.241
( 732 ) Royal Borház Európa Kft., Szarvas (HU)
( 111 ) 194.733
( 732 ) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
( 111 ) 194.771
( 732 ) Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Kawasaki-shi, Kanagawa (JP)
( 111 ) 194.830
( 732 ) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
( 111 ) 194.833
( 732 ) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
( 111 ) 195.082
( 732 ) United Way Worldwide, Alexandria, Virginia (US)
( 111 ) 195.182
( 732 ) Zuriel Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 196.653
( 732 ) Celgene Corporation, Summit, New Jersey (US)
( 111 ) 196.799
( 732 ) NCR International, Inc., Dayton, Ohio (US)
A rovat 33 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 143.180
( 732 ) Solvay SA, Brussels (BE)
( 111 ) 150.225
( 732 ) Coach IP Holdings LLC, New York, New York (US)
( 111 ) 152.215
( 732 ) APT Advanced Polymer Technology Corp., Harmony, Pennsylvania (US)
( 111 ) 154.127
( 732 ) CA, Inc., Islandia, New York (US)
( 111 ) 157.452
( 732 ) Bax Global Inc., Tarrytown, New York (US)
( 111 ) 158.545
( 732 ) Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin 2 (IE)
( 111 ) 159.043
( 732 ) Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin 2 (IE)
( 111 ) 159.091
( 732 ) Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin 2 (IE)
( 111 ) 159.513
( 732 ) Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin 2 (IE)
( 111 ) 159.514
( 732 ) Perrigo Pharma International D.A.C., Dublin 2 (IE)
( 111 ) 166.928
( 732 ) DALLI-WERKE GmbH & Co. KG, Stolberg (DE)
( 111 ) 175.428
( 732 ) Jacobs Douwe Egberts BR Comercializacao de Cafés Ltda., Tamboré, Barueri, Sao Paolo (BR)
( 111 ) 180.142
( 732 ) Telekom-Trend Consulting Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 182.664
( 732 ) Telekom-Trend Consulting Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 193.541
( 732 ) Snow Leopard s.r.o. Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)
( 111 ) 196.543
( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA
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94043 (US)
( 111 ) 200.256
( 732 ) Gremsperger Emese, Felsőpakony (HU)
( 111 ) 201.380
( 732 ) Főnix Resort Korlátolt Felelősségű Társaság, Csitár (Nógrádgárdony) (HU)
( 111 ) 205.423
( 732 ) DALLI-WERKE GmbH & Co. KG, Stolberg (DE)
( 111 ) 206.344
( 732 ) Nagy Arnold János, Pécs (HU)
( 111 ) 208.906
( 732 ) PS Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.772
( 732 ) Könyves Andrea 1/3, Vámosszabadi (HU)
Könyves Ferenc 1/3, Győrújfalu (HU)
Könyves Ferencné 1/3, Vámosszabadi (HU)
( 111 ) 210.074
( 732 ) Virgin Oil Press Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 210.093
( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA
94043 (US)
( 111 ) 210.099
( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA
94043 (US)
( 111 ) 210.100
( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA
94043 (US)
( 111 ) 210.103
( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA
94043 (US)
( 111 ) 210.104
( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA
94043 (US)
( 111 ) 211.184
( 732 ) PS Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 211.879
( 732 ) Komárom-Esztergom Megyei Természetjáró Szövetség, Tatabánya (HU)
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( 111 ) 212.163
( 732 ) PS Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 212.693
( 732 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 213.064
( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA
94043 (US)
( 111 ) 213.076
( 732 ) Zengő Zoltán, Budapest (HU)
( 111 ) 213.349
( 732 ) PS Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 213.955
( 732 ) Zengő Zoltán, Budapest (HU)
( 111 ) 214.084
( 732 ) Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim (DE)
( 111 ) 216.752
( 732 ) CD PROJEKT S.A., Warsaw (PL)
( 111 ) 216.974
( 732 ) Gerendyné Dr. Gáspár Gabriella, Budapest (HU)
( 111 ) 218.095
( 732 ) New Digital Media Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 218.814
( 732 ) Molnár Renáta, Szentendre (HU)
( 111 ) 218.816
( 732 ) Molnár Renáta, Szentendre (HU)
( 111 ) 219.185
( 732 ) ÁLDOMÁS Minősítő, Termelésszervező és Szolgáltató Kft., Eger (HU)
( 111 ) 220.247
( 732 ) IKO Műsorgyártó Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 220.248
( 732 ) IKO Műsorgyártó Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 220.249
( 732 ) IKO Műsorgyártó Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 220.258
( 732 ) IKO Műsorgyártó Magyarország Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 222.523
( 732 ) Zengő Zoltán, Budapest (HU)
( 111 ) 223.174
( 732 ) TAYAS GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Begze/Kocaeli (TR)
A rovat 49 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 150.618
( 732 ) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, San Francisco (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 150.805
( 732 ) Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC, San Francisco (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 195.082
( 732 ) United Way Worldwide, Alexandria, Virginia (US)
( 740 ) dr. Tilk Rita ügyvéd, Budapest
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 193.517
( 732 ) Új-Palini-Hús Zrt., Kilimán (HU)
( 111 ) 195.082
( 732 ) United Way Worldwide, Alexandria, Virginia (US)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 154.804
( 732 ) Trane International Inc., North Carolina 28036 (US)
( 111 ) 195.082
( 732 ) United Way Worldwide, Alexandria, Virginia (US)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 17 02503
( 731 ) Centrál Digitális Média Kft. 100%, Budapest (HU)
( 210 ) M 17 02504
( 731 ) Centrál Digitális Média Kft. 100%, Budapest (HU)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 210 ) M 15 03186
( 731 ) Pizzagirl-Prémium Kft., Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 210 ) M 17 01951
( 731 ) ESSITY HUNGARY Kft., Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 816.573
( 546 )
( 511 ) 6
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 926.655
( 541 ) ASTORIA
( 511 ) 30
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 930.505
( 546 )

( 511 ) 3, 5, 16, 35
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.205.628
( 541 ) Stepanovna
( 511 ) 29
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.275.543
( 541 ) Omya Agrocarb
( 511 ) 1
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.283.621
( 541 ) Linea Mini
( 511 ) 11
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.294.563
( 541 ) T-Rack
( 511 ) 9, 11, 40
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
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( 111 ) 1.357.478
( 541 ) EPACKET
( 511 ) 16, 35, 39
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.367.543
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.367.685
( 541 ) taxCube
( 511 ) 9
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.367.694
( 541 ) eva dermo red off
( 511 ) 3
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.367.724
( 541 ) Calf immuno
( 511 ) 5, 31
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.367.725
( 541 ) Calf digest
( 511 ) 5, 31
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.367.794
( 546 )
( 511 ) 3-4, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32-33, 35-39, 41-43
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.367.816
( 546 )
( 511 ) 1, 4, 37, 41
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
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( 111 ) 1.367.844
( 541 ) AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT
( 511 ) 3
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.367.865
( 541 ) Calf fit
( 511 ) 5, 31
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.367.890
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.367.903
( 541 ) Palipegal
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.367.982
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.367.985
( 546 )

( 511 ) 6
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.367.986

W3

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 1. szám, 2018.01.15.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 6
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.368.127
( 541 ) ESENSA MEDITERANA
( 511 ) 3, 35, 44
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.368.132
( 541 ) VERA
( 511 ) 9, 37, 41-42
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.368.175
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.368.301
( 546 )
( 511 ) 25, 28, 35, 41
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.368.345
( 541 ) OYA
( 511 ) 9
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.368.362
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( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.368.377
( 541 ) HARDLUX
( 511 ) 2, 35
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.368.407
( 546 )

( 511 ) 31
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.368.412
( 541 ) QUICKPHLO
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.368.588
( 541 ) Aqseptence Group
( 511 ) 6-7, 9, 11, 17, 19-20, 37, 42
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.368.615
( 541 ) SHOEY
( 511 ) 21, 25
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.368.628
( 541 ) NITEDOR
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.10.05.
( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.368.629
( 541 ) DORNITE
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.10.05.
W5

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 1. szám, 2018.01.15.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 450 ) GAZ 38/2017
( 111 ) 1.368.822
( 541 ) CHICK INN
( 511 ) 29, 35-36, 39-40
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.368.869
( 541 ) TOYFA
( 511 ) 3, 5, 10, 18
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.368.870
( 541 ) BELLA
( 511 ) 1-2, 29-30
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.368.886
( 546 )

( 511 ) 18, 25
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.368.947
( 541 ) nox
( 511 ) 39
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.052
( 541 ) VODKA.ART
( 511 ) 33, 35
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.084
( 546 )

( 511 ) 35, 41-42, 44
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.100
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( 541 ) KINDER JOY
( 511 ) 28, 30
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.116
( 541 ) PEARSON
( 511 ) 35-36, 38
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.151
( 546 )

( 511 ) 35, 38
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.154
( 541 ) VIGO VELIX
( 511 ) 25, 41
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.160
( 546 )

( 511 ) 35, 41
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.163
( 541 ) ZUKKA
( 511 ) 1, 5, 30
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.236
( 541 ) TESLA VODA
( 511 ) 5, 32
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.294
( 541 ) FERTISTAR
( 511 ) 1, 5, 35
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( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.308
( 546 )
( 511 ) 6, 19, 37, 42
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.331
( 541 ) APB
( 511 ) 7, 12, 16, 37
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.332
( 546 )
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.333
( 546 )
( 511 ) 5
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.349
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.359
( 546 )
( 511 ) 30, 35
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.366
( 546 )
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( 511 ) 1, 5
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.391
( 546 )

( 511 ) 14
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.393
( 541 ) MAGIC PANDA INTERNATIONAL
( 511 ) 35
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.454
( 541 ) MYCOND
( 511 ) 7, 9, 11, 35
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.468
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.474
( 546 )
( 511 ) 1, 5, 31
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.479
( 546 )
( 511 ) 6
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.504
( 541 ) Shy
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
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( 111 ) 1.369.581
( 546 )

( 511 ) 29-30
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.630
( 546 )

( 511 ) 32
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.652
( 546 )
( 511 ) 31
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.668
( 546 )

( 511 ) 32
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.831
( 546 )

( 511 ) 29-30
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.851
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( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.924
( 541 ) lcose
( 511 ) 9
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.369.939
( 546 )
( 511 ) 9, 14, 18, 25
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.370.012
( 541 ) Sbermarket
( 511 ) 35, 38, 41-42
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
( 111 ) 1.370.021
( 546 )

( 511 ) 43
( 580 ) 2017.10.12.
( 450 ) GAZ 39/2017
A rovat 74 darab közlést tartalmaz.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 1. szám, 2018.01.15.
Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 930.691
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.032.307
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.049.708
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.114.003
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.232.889
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.246.936
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.305.937
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.346.909
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.007
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.008
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.020
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.035
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.040
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.101
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.148
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.156
( 151 ) 2017.12.29.
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( 111 ) 1.347.201
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.228
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.292
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.371
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.386
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.391
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.396
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.398
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.463
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.552
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.579
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.605
( 151 ) 2017.12.29.
( 111 ) 1.347.635
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.347.701
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.347.830
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.347.847
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.347.854
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.347.858
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( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.347.959
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.347.971
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.348.012
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.348.017
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.348.027
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.348.062
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.348.079
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.348.126
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.348.139
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.348.154
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.348.203
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.348.306
( 151 ) 2018.01.02.
( 111 ) 1.348.312
( 151 ) 2018.01.02.
A rovat 47 darab közlést tartalmaz.
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