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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 16 01491
( 220 ) 2016.05.02.
( 731 ) Kézdy Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) #lovetokaj
( 511 ) 9
14

Mobiltelefon tartók; mobiltelefon tartók, tokok.
Egyedi ékszerek; brossok, kitűzők [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; amulettek

[ékszerek]aranyból készült ékszerek; azonosító karkötők [ékszerek]; díszek [ékszerek]; dísztűk [ékszerek]; egyedi
tervezésű ékszerek; ékszer függők; ékszer kapcsok; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek;
mandzsettagombok; nyakkendőtűk.
16

Nyomdaipari termékek határidőnaplók [nyomdaipari termékek] könyvek könyvek borításához használt

papír; könyvecskék, brosúrák fotóalbumok és gyűjtő albumok gyűjtő albumok matricagyűjtő albumok matricás
albumok; scrapbook [családi albumok] csomagolóanyagok csomagolóanyag kartonból csomagolóanyag
ajándékokhoz; csomagolóanyagok kartonból csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-,
töltőanyagok]; kartonból készült csomagolóanyag kartonpapírból készült csomagolóanyagok csomagoló papír;
kartonból készült dobozok dossziék, iratgyűjtők dossziék, iratgyűjtők papírból papír dossziék hírlevelek;
katalógusok eldobható szalvéták papírok szalvétához söralátétek papírból újságok nyomtatványok.
21

Dugóhúzók cserép bögrék, csészék cserépből készült csészék csészealjak csészék csészék és bögrék

csészékből és csészealjakból álló eszpresszós készletek nem elektromos darálók darálók háztartási használatra,
kézi kézi működtetésű élelmiszer darálók konyhai darálók, nem elektromos nem elektromos, konyhai darálók só
daráló/szóró ecet-olajtartó üvegek edények edények, fazekak edények, nem elektromosedények mikrohullámú
sütőkhöz eldobható tányérok asztali tányérok [eldobható -] ételdobozok műanyagból poharak, ivóedények,
bárcikkek poharak [ivóedények] kancsók karafok [kancsók] termosz kancsók (nem elektromos) vágódeszkák
vágódeszkák fából [eszközök] laposüvegek nem elektromos palacknyitók üvegnyitók, palacknyitók poharak
papírból vagy műanyagból sodrófák, nyújtófák háztartási használatra söröskorsók sószórók.
25

Ruházati cikkek; kalapáruk; fejfedők [kalapáruk]; sapkák.

28

Játékok.

41

Kulturális és művészeti rendezvények szervezése; oktatási rendezvények lebonyolítása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények
szervezése; szabadidős rendezvények szervezése; rendezvények.
43

Vendéglátás; bár szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 16 02061
( 220 ) 2016.06.15.
( 731 ) COMPU-CONSULT Tervező és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivő Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TELE-OPERATOR
( 511 ) 9
38

Mérőberendezések, mérőműszerek, mérőeszközök.
Távközléstechnikai szolgáltatások, kezelői szolgáltatás, hívásátirányítás, hívásmegválaszolás, fax-bank

szolgáltatások, egyéb előfizetői végződésen nyújtott szolgáltatások.
42

Számítástechnikai szolgáltatások, számítógépes programkészítés, számítógépes hálózati szolgáltatások,

műszaki fejlesztés.
( 210 ) M 16 03507
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( 220 ) 2016.11.09.
( 731 ) Pán-Trade Kft., Budapest (HU)
( 740 ) El-Nabulsyné Somszegi Beáta, Budapest
( 541 ) Irányadó a fitneszben!
( 511 ) 5

Étrendkiegészítők emberek számára; protein étrendkiegészítő; vitaminkészítmények.

28

Fitnesz gépek, beltéri fitnesz készülék.

37

Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

( 210 ) M 17 00380
( 220 ) 2017.02.06.
( 731 ) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Békebeli termékcsalád
( 511 ) 29

Hús; hús, tartósított; húskészítmények; hentesáruk; sonka; húskocsonya; húskonzervek; angolszalonna;

disznóhús; disznózsír; máj; májpástétom; pacal; sózott hús; véreshurka (hentesáru); zsírok, étkezési; zsírtartalmú
keverékek, kenyérre.
35

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

marketing; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
szabadtéti hirdetés; televíziós reklámozás.
( 210 ) M 17 00945
( 220 ) 2017.03.22.
( 731 ) TEAM Rekreáció 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).
42

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

és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 00974
( 220 ) 2017.03.23.
( 731 ) SCB Trade Kft. 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek

(kozmetikumok); kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagénkészítmények kozmetikai célokra;
kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok krémek formájában; nem gyógyhatású testápoló készítmények;
szappanok és gélek; szépségápoló folyadékok; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szérumok;
szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; testápoló gélek; testápoló zselék.
5

B-vitamin készítmények; c-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó
tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin
készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;
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táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és
ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények
ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.
32

Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; vizek; víz; vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított

alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok; proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas
üdítőitalok; izotóniás italok [nem gyógyászati célokra]; izotóniás italok [nem gyógyászati használatra]; izotóniás
italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok
[nem gyógyászati használatra]; energiaitalok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok.
( 210 ) M 17 01003
( 220 ) 2017.03.27.
( 731 ) Kokas Sándor, Gödöllő (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

Óvodák; oktatási információs szolgáltatások; oktatás biztosítása; játékkölcsönzés; szórakoztatási

szolgáltatások; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozás).
( 210 ) M 17 01347
( 220 ) 2017.04.26.
( 731 ) Geszler Kft., Mór (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
39

Pincészet által készített áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

43

Pincészetben nyújtott étel-ital ellátás (vendéglátás), pincészetben nyújtott időleges szállásadás.

( 210 ) M 17 01439
( 220 ) 2017.05.04.
( 731 ) Párizs Tető Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Őri Gábor, Budapest
( 541 ) 360
( 511 ) 21
41

Tányér, pohár, poháralátét.
Zenés szórakoztatási szolgáltatások, zenés előadások szervezése, bemutatása, kulturális szolgáltatások,

kulturális szórakoztatási célú rendezvényszervezés, koncertek bemutatása, koncert szolgáltatások, filmek
bemutatása, mozi (filmvetítési) lehetőségek biztosítása.
43

Vendéglátási szolgáltatások (étel- és ital szolgáltatások), éttermi-, bár- és kávézói szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01576
( 220 ) 2017.05.16.
( 731 ) Net Mobilitás Zrt., Miskolc (HU)
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( 546 )
( 511 ) 12

Billenős tehergépkocsik, kamionok; elektromos járművek; elektromos kerékpárok; furgonok [járművek];

gépkocsik; golfautók [járművek]; kerékpárok; lakóautók; lakókocsik; mopedek; motorkerékpárok; motoros
robogók; motoros szánok; oldalkocsik; sportkocsik; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök,
járművek; tehergépkocsik, teherautók, kamionok; traktorok; versenyautók; vezető nélküli autók [autonóm autók].
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; árubemutatás; gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület
kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing
szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci
tanulmányok; piackutatás; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
vizsgálatok, kutatások.
37

Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműjavítás [üzemzavar]; járműjavító műhelyek

[üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járművek karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek
tisztítása; javítási információk.
( 210 ) M 17 01583
( 220 ) 2017.05.16.
( 731 ) Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FÁTYOLSONKA
( 511 ) 29
30

Hús; baromfi; csomagolt hústermékek; sonka, felvágottak.
Szendvicsek.

( 210 ) M 17 01584
( 220 ) 2017.05.16.
( 731 ) Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PEHELYSONKA
( 511 ) 29
30

Hús; baromfi; csomagolt hústermékek; sonka, felvágottak.
Szendvicsek.

( 210 ) M 17 01647
( 220 ) 2017.05.22.
( 731 ) K&H TRANS FUVAROZÓ Kft 100%, Keszthely (HU)
( 740 ) Király Sándor, Balatonberény
( 541 ) SÖRMŰVEK
( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 17 01761
( 220 ) 2017.05.31.
( 731 ) Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása reklámcéllal, hirdetési felület kölcsönzése, közönségszolgálati szolgáltatások,

gazdasági előrejelzések; közvélemény kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
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piaci tanulmányok; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; televíziós reklámozás.
41

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

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

Politikai tevékenységgel összefüggő társadalmi szolgáltatások; társadalmi jellegű szolgáltatások (politikai

párttevékenység).
( 210 ) M 17 01822
( 220 ) 2017.06.06.
( 731 ) Frányó Ágnes, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

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

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

Adagolók (gépalkatrészek); boronák; centrifugák (gépek); centrifugális darálók; csapágyak (gépalkatrészek);

csapok(gépek, hajtóművek vagy motorok alkatrészei); csomagológépek; csöves szállítószalagok, berendezések;
dezintegrátorok, aprítógépek; dobok (gépalkatrészek); ekék; ekevasak; elektromos gyümölcsprések; elektromos
gyümölcsprések háztartási használatra; fogaskerekes áttételek, nem szárazföldi jármű; fordulatszám csökkentő
áttételek, nem szárazföldi; fűnyírók; gépesített etetőgépek haszonállatoknak; gyomlálógépek; hóekék;
húsológépek; kalapácsok; kaszáló-és aratógépek; kések fűnyírókhoz; kések (gépalkatrészek); kolbásztöltő gépek;
kultivátorok (gépek); mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági gépek; motoros
fűrészek; motoros kultivátorok; őrlőgépek; pengék (gépalkatrészek); pengetartók( gépalkatrészek); szélturbinák;
szivattyúk (gépek); szőlőprések ; úttisztító gépek (önjáró); vetőgépek; zöldségreszelő gépek; zúzógépek,
aprítógépek ipari használatra; zúzógépek, őrlőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével);
tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi
működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek; árusító automaták.
8

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

( 210 ) M 17 01922
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01923
( 220 ) 2017.06.14.
M112

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 2. szám, 2018.01.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01924
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01925
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01926
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01927
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01928
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( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01929
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01930
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01932
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01933
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01934
( 220 ) 2017.06.14.
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( 731 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 17 01935
( 220 ) 2017.06.14.
( 731 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pápista Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökség; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 17 02139
( 220 ) 2017.06.30.
( 731 ) Kárász Róbert, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Péntek Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; marketing szolgáltatások; nyilvántartásban tárolt adatok
frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyagok frissítése; reklámeszközök tervezése és formatervezése, reklámfilmek készítése,
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámszövegek írása, reklámterjesztés,
reklámügynökségek hirdetési ügynökségek, statisztikák összeállítása, szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós
reklámozás.
36

Gyűjtések szervezése, jótékonysági célú gyűjtések.

41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása, hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások,
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; partik tervezése; rádió-és televízióműsorok készítése; sportversenyek rendezése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
45

Gyermekfelügyelet, közbenjárás, online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

( 210 ) M 17 02146
( 220 ) 2017.07.03.
( 731 ) Spa Capital Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Takács Annamária, Budapest
( 541 ) AQUINCA BUDAPEST
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
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szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru); termálvíz permetek kozmetikai használatra; kozmetikai folyadékkal
átitatott törlőkendők; arctisztító kozmetikai folyadék; arctisztító kozmetikai iszapkrém; arc- és testkrémek
kozmetikai használatra; termálvizes szappanok; termálvíz alapú napvédő készítmények kozmetikai használatra.
( 210 ) M 17 02155
( 220 ) 2017.07.03.
( 731 ) Dr. Chen Zhen 100%, Budapest (HU)
( 541 ) CHI-HUANG
( 511 ) 44

Egészségügyi szolgáltatások nyújtása.

( 210 ) M 17 02157
( 220 ) 2017.07.03.
( 731 ) Weider Global Nutrition LLC., Gilbert (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) WEIDER
( 511 ) 5

Étrend- és táplálékkiegészítők és italok; élelmiszer és gyógynövényes táplálékkiegészítőkpor, tabletta

formájában; táplálékkiegészítő tápanyagban gazdag fehérjealapú italporok formájában; protein
étrend-kiegészítők; étkezést helyettesítő szeletek; étkezést helyettesítő italok; étkezést helyettesítő porok;étkezést
helyettesítő snack termékek; vitaminok.
29

Fehérjék emberi fogyasztásra; vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrendkiegészítő készítmények.

( 210 ) M 17 02158
( 220 ) 2017.07.03.
( 731 ) Czingáli Zoltán, Szigetújfalu (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BLADE
( 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,
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
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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.
( 210 ) M 17 02159
( 220 ) 2017.07.03.
( 731 ) Ott Olivér Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WallKings
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02160
( 220 ) 2017.07.04.
( 731 ) Legendás Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rétvári Beáta, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32
43

Sörök.
Bárszolgáltatások.

( 210 ) M 17 02164
( 220 ) 2017.07.03.
( 731 ) Petre Máté 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 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).
25

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02183
( 220 ) 2017.07.05.
( 731 ) Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)
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( 546 )

( 511 ) 32

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

( 210 ) M 17 02264
( 220 ) 2017.07.12.
( 731 ) Bonafarm Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest
( 541 ) Mizo könnyen önthető, könnyen főzhető!
( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 210 ) M 17 02265
( 220 ) 2017.07.12.
( 731 ) Bonafarm Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter ügyvéd, Budapest
( 541 ) Mizo bárhol, bármikor
( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 210 ) M 17 02274
( 220 ) 2017.07.17.
( 731 ) MOBACA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) GRIFF MULTIBRANDS
( 511 ) 24

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

takarók textilből és műanyagból; törülközők.
25

Női, férfi, gyerek, baba, ruházati termékeke, cipők; kalapok; sportruházatok és lábbelik.

35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kiállítások és termék bemutatók

szervezése; üzletek és bolthálózatok üzemeltetése.
( 210 ) M 17 02275
( 220 ) 2017.07.17.
( 731 ) Great Getzby Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) GRIFF WEBSHOP
( 511 ) 24

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

takarók textilből és műanyagból; törülközők.
25

Női, férfi, gyerek, baba, ruházati termékeke, cipők; kalapok; sportruházatok és lábbelik.

35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység és szolgáltatások; kiállítások és

termék bemutatók szervezése; üzletek és bolthálózatok üzemeltetése; divatbemutatók szervezése promóciós
célokra; online hirdetési tevékenységek; teleshop műsorok gyártása; vásárlási megrendelések ügyintézése; web
áruházak üzemeltetése.
( 210 ) M 17 02276
( 220 ) 2017.07.17.
( 731 ) Varga Lakatos Flórián, Čičarovce (SK)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
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( 541 ) OMIVAKK
( 511 ) 6

Fémből készült, építőiparban használatos berendezések, kiegészítő alkatrészek gyártása; fémből

építőanyagok.
35

Építőiparban használatos felszerelések, eszközök, berendezések, fémből készült kiegészítők kereskedelmi

ügyletei és kölcsönzése; reklámozás és marketing tevékenységek; termékbemutatók és kiállítások szervezése.
37

Építkezések; javítások; szakipari munkák; kőművesmunkák; vakolási munkák; építőipari felszerelések és

eszközök kölcsönzése; építőipari szigetelések.
( 210 ) M 17 02383
( 220 ) 2017.07.27.
( 731 ) K4A Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Berecz Kristóf, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;
ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 02387
( 220 ) 2017.07.26.
( 731 ) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 17 02509
( 220 ) 2017.08.08.
( 731 ) Duró Péter, Debrecen (HU)
( 541 ) durofit - a határtalan egészség
( 511 ) 5

Protein étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények; tápanyag adalékok; lecitin étrend-kiegészítők; kazein

étrend-kiegészítők.
25

Alsónadrágok; alsóneműk; fürdőruhák; izzadságfelszívó alsóneműk; melegítők, szvetterek; pólók; ruházat,

ruhaneműk; sportcipők; sporttrikók; melltartók; papucsok; tornaruházat; zoknik.
28

Eszközök testgyakorláshoz; súlyzók; testépítő felszerelések; kulacsok; shakerek.

( 210 ) M 17 02566
( 220 ) 2017.08.11.
( 731 ) THEO GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Pápay Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra.

( 210 ) M 17 02587
( 220 ) 2017.08.15.
( 731 ) Dávid Máté Miklós, Gyomaendrőd (HU)
( 541 ) Békés Takarékszövetkezet
( 511 ) 35

Pénzügyi befektetéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak

globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása.
( 210 ) M 17 02595
( 220 ) 2017.08.16.
( 731 ) VINUM 1842 HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A tőke leve és az éltető víz elegye
( 511 ) 6
33

Fém dobozok alkoholos italokhoz.
Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), bort tartalmazó italok (fröccsök), bor alapú italok, borból és

gyümölcsléből készült alkoholos italok.
39

Forgalmazási szolgáltatások, ital (szeszes ital) forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások.

( 210 ) M 17 02601
( 220 ) 2017.08.16.
( 731 ) GetSmart Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Tamás, Szeged
( 541 ) FitQuiz
( 511 ) 9
35

Számítógépes programok interaktív televízióhoz és interaktív játékokhoz és/vagy vetélkedőkhöz.
Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

promóciós vetélkedőkkel; egészségügyi állapotok társadalmi tudatosításával kapcsolatos reklámszolgáltatások.
41

Oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; fitnesztréninggel kapcsolatos

információk rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.
( 210 ) M 17 02612
( 220 ) 2017.08.17.
( 731 ) Pure Information Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Hévíz (HU)
( 740 ) Bogár Bulcsú Attila, Hévíz
( 541 ) HAJSMINK
( 511 ) 3

Hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajfestékek, hajszínezők; kozmetikai festékek; kozmetikai,

szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; színezékek pipere használatra; száraz samponok; szakáll
színezők; smink; kozmetikai készletek; hajspray.
44

Hajbeültetés; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; fodrászat.

( 210 ) M 17 02617
( 220 ) 2017.08.18.
( 731 ) Morgen Magyarország Kft., Vámosszabadi (HU)
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( 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).
43

Vendéglátás (élelmezés) ott fogyasztásra és elvitelre is.

( 210 ) M 17 02621
( 220 ) 2017.08.18.
( 731 ) Morgen Magyarország Kft., Vámosszabadi (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés) ott fogyasztásra és elvitelre is.

( 210 ) M 17 02623
( 220 ) 2017.08.18.
( 731 ) Molnár Klaudia, Budapest (HU)
Somoskői Csaba, Budapest (HU)
Molnár Dávid, Dorog (HU)
( 546 )
( 511 ) 6
20

Kertépítéshez használatos fém építőanyagok, hordozható fémszerkezetek, kisméretű fémáruk.
Kertben használható bútorok és bútorkiegészítők, kertben használható nem fém tartályok, tárolók

tároláshoz.
44

Kertészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 17 02662
( 220 ) 2017.08.24.
( 731 ) Gálik Klára Terézia, Dunakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
45

Nevelés; szakmai képzés; oktatás, meditáció és kulturális tevékenységek.
Meditációs szolgáltatások; lelki-és szellemi tanácsadás; stressz kezelésével és oldásával kapcsolatos

tanácsadás; konzultáció személyes kapcsolatok terén; személyre szabott személyiségfejlesztő szaktanácsadás;
személyes támogatás egyéni és csoportos tanácsadás keretében.
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( 210 ) M 17 02706
( 220 ) 2017.08.29.
( 731 ) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalami és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Mini Dobverők
( 511 ) 29

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,
húsleves koncentrátumok, 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 02736
( 220 ) 2017.08.30.
( 731 ) Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

használatához adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára.
( 210 ) M 17 02737
( 220 ) 2017.08.30.
( 731 ) Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

használatához adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára.
( 210 ) M 17 02762
( 220 ) 2017.09.04.
( 731 ) GRANTIS Hungary Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Pénzügyekkel kapcsolatos számítógépes programok; pénzügyi értékpapírok kereskedelmét szimuláló

számítógépes játékprogramok [szoftverek]; pénzügyi menedzsment szoftverek; pénzügyi tranzakciók kezelésével
kapcsolatos számítógépes szoftverek; többfunkciós kártyák pénzügyi szolgáltatásokhoz.
35

Toborzási tanácsadás pénzügyi szolgáltatások területén; biztosítási szolgáltatások promóciója harmadik

felek nevében; biztosítási ügynököknek való közvetítéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;
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biztosítótársaságok és biztosításközvetítők üzleti menedzsmentje; eladási módszerekkel és technikákkal

kapcsolatos tanácsadás biztosítása; pénzügyi befektetéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; pénzügyi és
biztosítási szolgáltatások reklámozása harmadik fél nevében; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési
szolgáltatások; pénzügyi termékek bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból.
36

Befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; életbiztosítással kapcsolatos pénzügyi tanácsadási

szolgáltatások; független pénzügyi tervezési tanácsadás; nyugdíj előtakarékossággal kapcsolatos pénzügyi
tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi elemzés és tanácsadás; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tanácsadás és
információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási
szolgáltatások magánszemélyek számára; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások vállalatok számára; pénzügyi
tanácsadási szolgáltatások értékpapírokkal kapcsolatban; pénzügyi tervezéssel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; számítógépesített pénzügyi tanácsadási szolgáltatások; biztosításközvetítés; biztosításközvetítéssel
kapcsolatos szaktanácsadás és információs szolgáltatás; pénzügyi szolgáltatások kereskedelme, közvetítése;
származtatott pénzügyi termékek közvetítése; befektetési banki szaktanácsadás és tanácsadási szolgáltatások;
ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási szolgáltatások; kollektív befektetési alapokhoz kapcsolódó
tanácsadási szolgáltatások; tájékoztatás, szaktanácsadás és tanácsadás a befektetési banki ügyletek terén;
életbiztosítás közvetítésével kapcsolatos tájékoztatás; életbiztosítási ügynöki tevékenység; életbiztosítások;
életbiztosítások megkötésével kapcsolatos tájékoztatás; életbiztosítással kapcsolatos szolgáltatások;
életbiztosítással kapcsolatos ügynöki tevékenység; életbiztosítással kapcsolatos tervezési szolgáltatások;
életbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; nem-életbiztosítások közvetítése;
nem-életbiztosítások megkötésével kapcsolatos tájékoztatás; tanácsadási szolgáltatások életbiztosításokkal
kapcsolatban; nyugdíjpénztári szolgáltatások; nyugdíjpénztári ügyintézési szolgáltatások; jelzáloghitelek és
pénzügyi szolgáltatások; jelzáloghitelek intézésével kapcsolatos tanácsadás; jelzáloghitellel kapcsolatos
szolgáltatások; hitelhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; hitellel kapcsolatos tanácsadás; biztosítási
tanácsadás; jogi tanácsadással kapcsolatos személyre szabott biztosítási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások
biztosítási szerződésekkel kapcsolatban; lakás-takarékpénztári szolgáltatások; lakás-takarékpénztárak
takarékossági megállapodásaival kapcsolatos ügynöki tevékenység; lakásbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és
ügynöki szolgáltatások; pénzüggyel kapcsolatos lakás-takarékpénztári szolgáltatások; befektetés megtakarítási
tervek nyújtása; befektetés menedzsment szolgáltatások; befektetések kezelése; befektetések ügyintézése;
befektetések megszervezése, különösen tőkebefektetések, finanszírozási szolgáltatások és biztosítás;
befektetésekkel kapcsolatos tanácsadás nyugdíjas évek alatt; befektetésekkel kapcsolatos számítógépesített
információs szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos ügyintézés; befektetésekkel kapcsolatos adminisztratív
szolgáltatások; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi elemzések; befektetéshez kapcsolódó kutatási
szolgáltatások; befektetési alapok megfigyelése, ellenőrzése; befektetési alapokkal kapcsolatos árkalkulációs
információnyújtás; befektetési és pénzügyi szaktanácsadási szolgáltatások; befektetési információk nyújtása;
befektetési információs szolgáltatás; befektetési konzultáció; befektetési kutatások; befektetési portfólió
menedzsment; befektetési portfólió management; befektetési szolgáltatások lakossági ügyfelek számára;
befektetési szolgáltatások; befektetésialap-kezelési szolgáltatások lakossági ügyfelek számára; befektetéssel
kapcsolatos pénzügyi menedzsment; befektetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; előtakarékossági
befektetések; értékpapír befektetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott tájékoztatás és elemzés a
pénzügyi befektetések terén; jelzálogba való befektetések kezelése; kutatási szolgáltatások pénzügyi
befektetésekhez; pénzalap befektetéssel kapcsolatos szaktanácsadás; pénzügyi befektetések; pénzügyi
befektetések elemzése és részvénykutatás; pénzügyi tervezési és befektetési tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi és
befektetési tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi befektetéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; banki
intézményekkel kapcsolatos pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; bankkártyák és betéti kártyák kibocsátásával
kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; banki ügyletekkel
kapcsolatos pénzügyi menedzsment; biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások;
biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosításokkal kapcsolatos pénzügyi
felmérések; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; elektronikus eszközök által szolgáltatott pénzügyi
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információ; házvásárlással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi
szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen pénzügyi szolgáltatások; megtakarítással kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások; más pénzügyi intézmények által nyújtott finanszírozást intéző ügynöki szolgáltatások;
nyugdíjakkal kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; nyugdíjakkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; online
pénzügyi információk szolgáltatása; online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; örökléssel kapcsolatos pénzügyi
tanácsadás; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; pénzügyekhez kapcsolódó szakmai konzultációs szolgáltatások;
pénzügyi adatbázis szolgáltatások; pénzügyi analízis szolgáltatások; pénzügyi elemzés; pénzügyi elemzések;
pénzügyi elemzések és kutatási szolgáltatások; pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó ügynöki szolgáltatások;
pénzügyi információs szolgáltatások pénzintézetek részére számítógépes hálózatokon keresztül és műholdas
adatátvitel segítségével; pénzügyi információs szolgáltatások bankok részére számítógépes hálózatokon keresztül
és műholdas adatátvitel segítségével; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi információs menedzsment és
elemzési szolgáltatások; pénzügyi információs és tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi konzultációs
szolgáltatások; pénzügyi nyugdíjtervezés; pénzügyi portfóliók megfigyelése; pénzügyi piaci információs
szolgáltatások; pénzügyi stratégiai szaktanácsadó szolgáltatások; pénzügyi szaktanácsadás és biztosítási
szaktanácsadás; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a megtakarítással kapcsolatban; pénzügyi
szolgáltatások biztosítása globális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével; pénzügyi szolgáltatások
online lebonyolítása; pénzügyi tanácsadói szolgáltatások; pénzügyi tanácsok; pénzügyi tervezés; pénzügyi
tervezés és menedzsment; személyre szabott pénzügyi tervezés; személyre szabott pénzügyi és banki
szolgáltatások; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi szolgáltatások; személyre
szabott pénzügyi tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; személyre szabott pénzügyi tervezési szolgáltatások;
szolgáltatások pénzügyi tranzakciók végrehajtásához; vállalati pénzügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; vállalati
pénzügyekkel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.
41

Pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tanfolyamok; pénzügyekkel kapcsolatos tanfolyamok; pénzügyekkel

kapcsolatos coaching; pénzügyi tanfolyamok biztosítása.
( 210 ) M 17 02795
( 220 ) 2017.09.07.
( 731 ) Szarvasi Mozarella Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Mozzarella hagyományos különleges termék termékleírásának megfelelően előállított sajtok.

( 210 ) M 17 02796
( 220 ) 2017.09.07.
( 731 ) Szarvasi Mozarella Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Mozzarella hagyományos különleges termék termékleírásának megfelelően előállított sajtok.
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( 210 ) M 17 02867
( 220 ) 2017.09.14.
( 731 ) Liszkay Gábor Miklós Mihály Mickey, KN Driebergen (NL)
( 740 ) dr. Bindics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pannonia Districtus Superior
( 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).
33

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

áru).
( 210 ) M 17 02870
( 220 ) 2017.09.14.
( 731 ) FINO-FOOD Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 554 )

( 511 ) 29

Tej; tejtermékek.

( 210 ) M 17 02888
( 220 ) 2017.09.14.
( 731 ) FreshWeb Solutions Kft. 100%, Veszprém (HU)
( 740 ) Antal András, Felsőörs
( 541 ) OWT
( 511 ) 41

Online oktatási tanfolyamok biztosítása; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó képzés; adatfeldolgozáshoz

kapcsolódó oktatási szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos képzési szolgáltatások; adatfeldolgozással
kapcsolatos oktatás; adatfeldolgozással kapcsolatos képzés; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének
megszervezése; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; egyetemi oktatási
szolgáltatások; elektronikai képzés; elektronikával kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; elektronikus
adatfeldolgozásról szóló képzés; elektrotechnikai képzés; elemi szintű levelező tanfolyamok lebonyolítása; elemi
oktatási szolgáltatások; felnőttképzés; felnőttoktatás; felnőttoktatási intézmények által nyújtott oktatási
szolgáltatások; felnőttoktatási szolgáltatások; felső tagozatosok oktatása; felsőoktatási intézmények által nyújtott
oktatási szolgáltatások; felsőoktatási szintű kurzusok biztosítása; felsőoktatási szintű levelező kurzusok
lebonyolítása; felsőoktatási szolgáltatások; fényképnyomtatással kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
fényképészettel, fényképezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fényképészeti oktatás; fényképészeti
felszerelések szemléltetése, bemutatása [képzési célokra]; fényképészeti eszközök használatához kapcsolódó
oktatás; fényképelőhívásssal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; főiskolai szintű levelező kurzusok lebonyolítása;
folyamatos képzés; folyamatos tanfolyamok szervezése; gyakorlati képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés];
gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; ifjúsági szakképzés; ifjúsági képzési programok szervezése; információk
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informatikával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; írásos oktatóanyagok segítségével nyújtott képzések; iskolai
művészetoktatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; iskolákkal
kapcsolatos információs szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; játékon
keresztül biztosított üzleti képzés; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; karrier tanácsadás [oktatás];
karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások
(oktatási és képzési tanácsadás); karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); képzés a
foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatban; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a kommunikációs
technikákkal kapcsolatban; képzés a kommunikációs technológiák terén; képzés a munkavállalói képességekkel
kapcsolatban; képzés a reklámozás terén; képzés a számítógépek karbantartása terén; képzés a tervezés területén;
képzés adatfeldolgozó programok használata terén; képzés az adatfeldolgozási technikák területén; képzés az
üzleti készségek területén; képzés biztosítása globális számítógépes hálózat útján; képzés és oktatás; képzés
számítógépes programok fejlesztése terén; képzés számítógépes programok tervezése terén; képzés számítógépes
programok működtetése terén; képzés számítógépesített rendszerek működtetése terén; képzés szervezése; képzés
szoftverrendszerek fejlesztése terén; képzés szoftverrendszerek tervezése terén; képzés szoftverrendszerek
működtetése terén; képzés szövegszerkesztők karbantartása terén; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések
biztosítása vállalkozások számára; képzések kidolgozásával kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; képzések
szervezése; képzések tartása; képzési célú fesztiválok rendezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú
műhelyek; képzési követelmények elemzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzési lehetőségek
biztosítása; képzési normák meghatározása; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára; képzési
szemináriumok lebonyolítása; képzési szolgáltatások a projekt menedzsment területén; képzési szolgáltatások a
számítógépes szoftverfejlesztés területén; képzési szolgáltatások alkalmazottak számára; képzési szolgáltatások
számítógépes programokkal kapcsolatban; képzési szolgáltatások számítógépes rendszerekkel kapcsolatban;
képzési szolgáltatások üzletvezetéssel kapcsolatban; képzési tanácsadás; képzési tanfolyamok biztosítása; képzési
tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési
tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos információk biztosítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák
rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése;
képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos szimpóziumok szervezése; képzéssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzőművészeti oktatás; kereskedelmi képzési szolgáltatások;
kereskedelmi képzések szervezése; kereskedelemmel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; kereskedelemmel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kézimunka-oktatás; kézművességgel és iparművészettel kapcsolatos oktatási
és képzési szolgáltatások; kézművességgel, kézimunkával kapcsolatos levelező tanfolyamok; kiállítások
megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra;
kiskereskedelmi marketinghez kapcsolódó képzési szolgáltatások; kiskereskedelmi ügyvezetéshez kapcsolódó
képzési szolgáltatások; kiskereskedők szakmai képzése; kiskereskedelemhez kapcsolódó munkaerő-képzési
szolgáltatások; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; könyvekkel
kapcsolatos információs szolgáltatások; korrepetálás; középiskolai oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások;
középiskolai szintű levelező tanfolyamok lebonyolítása; középiskolai szintű tanfolyamok biztosítása; kutatással és
fejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamok; levelező oktatás, távoktatás; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok
biztosítása; levelező tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; marketing ismeretekkel
kapcsolatos előadási szolgáltatások; menedzser oktatási szolgáltatások; menedzsment-előadásokon kiosztott
tananyagok összeállítása; menedzsment ismeretekkel kapcsolatos előadási szolgáltatások; menedzsment képzéssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; menedzsment-szemináriumokon kiosztott tananyagok összeállítása;
menedzsment-tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; menedzsment-tanulmányokkal kapcsolatos
posztgraduális tanfolyamok; menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok; menedzsmenttel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; menedzsmenttel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; mérnöki oktatással kapcsolatos
főiskolai szolgáltatások; minőségi szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; modern irodai
technológiával kapcsolatos személyzetképzési szolgáltatások; műhelyek lebonyolítása [képzés]; műhelyek
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szervezése; munkaköri oktatás; munkavállalók képességfejlesztésének biztosítása; műszaki oktatói szolgáltatások;

műszaki oktatási tanfolyamok szervezése; művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; művészeti oktatás
levelező tanfolyamokon keresztül; nappali iskolai tanfolyamok szervezése és lebonyolítása felnőttek számára;
nyitott tanulási módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; oktatás biztosítása; oktatás adatprocesszorok
használatáról és működtetéséről; oktatás biztosítása adatfeldolgozással kapcsolatban; oktatás előkészítő
iskolákban; oktatás biztosítása fogyatékkal élők számára; oktatás és képzés az elektronikus adatfeldolgozás
területén; oktatás és képzés biztosítása; oktatás műsorszóráson keresztül; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó
vizsgák és tesztek szervezése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok bérbeadása; oktatási
anyagok bérlete; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kölcsönzése; oktatási anyagok terjesztése;
oktatási anyagok vagy berendezések kölcsönzése; oktatási berendezések kölcsönzése; oktatási bizonyítványok
odaítélése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások
tervezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú interjúkészítés
kortárs személyiségekkel; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;
oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése;
oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási
célú összejövetelek rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése;
oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási díjak kiosztása; oktatási
előadások szervezése; oktatási értékelési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és tanítási
anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási
eszközök bérbeadása; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online
módon; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási információs szolgáltatások; oktatási intézmények
által nyújtott szolgáltatások; oktatási intézményi szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási
kiállítások szervezése; oktatási klub szolgáltatások; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák
rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási kongresszusok szervezése; oktatási
konzultációs szolgáltatások; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok
számára; oktatási létesítmények biztosítása; oktatási műhelyfoglalkozások lebonyolítása az üzlet területén;
oktatási normák meghatározása; oktatási programok szervezése; oktatási programok szervezésének szolgáltatásai;
oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási
szemináriumok tartása; oktatási szemléltetések; oktatási szimpóziumok szervezése; oktatási szolgáltatások átírási
technikák tanításához; oktatási szolgáltatások az adatfeldolgozással kapcsolatban; oktatási szolgáltatások az
információtechnológia használatával kapcsolatban; oktatási szolgáltatások adatfeldolgozási oktatási módszerek
átadásához; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási szolgáltatások egyetemi szintű tanfolyamok,
kurzusok formájában; oktatási szolgáltatások gépelés, gépírás tanításához; oktatási szolgáltatások kommunikációs
készségekkel kapcsolatban; oktatási szolgáltatások levelező iskolák formájában; oktatási szolgáltatások levelező
tanfolyamok formájában; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek
számára játszócsoportok útján; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási szolgáltatások számítógépes
szoftverekkel kapcsolatban; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet számára; oktatási szórakoztató
szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban; oktatási tanácsadási
szolgáltatások; oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási
szolgáltatások; oktatási tárgyú információk; oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatási útmutatás; oktatási
vizsgálati eredmények és adatok elemzése mások számára; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási
vizsgáztatás; oktatáskutatás; oktatások szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos akadémiai
szolgáltatások; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése;
oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; oktatással
kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktatással
kapcsolatos telefonos tájékoztatási szolgáltatások; oktató játékok szervezése; oktató szemináriumok szervezése;
oktató tanfolyamok tartása az üzleti menedzsmenttel kapcsolatban; oktató tanfolyamokat biztosító oktatási
szolgáltatások; oktatótanfolyamok biztosítása fiatalok számára; oktatótanfolyamok lebonyolítása; önképzési
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módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; online információ- és hírszolgáltatás a szakmai tréninggel

kapcsolatban; online képzések biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; online oktatás biztosítása
számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online oktatás biztosítása; online szemináriumok
biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; összejövetelek szervezése az oktatás területén; programozott
tanulási módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; rajzoktatás; rendszerelemzéssel kapcsolatos
tanfolyamok; szabadidős és képzési szolgáltatások; szabadidős elfoglaltságokkal kapcsolatos képzés;
szakelőadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; szakképzési és képzési szolgáltatások; szakképzési
tanfolyamok biztosítása; szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szakképzéssel kapcsolatos
konzultáció; szakképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakmai átképzés; szakmai előadásokon kiosztott
tananyagok összeállítása; szakmai felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; szakmai felkészítő
tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; szakmai képzés, betanítás; szakmai készségfejlesztéssel kapcsolatos
szolgáltatások nyújtása; szakmai készségfejlesztés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai
szemináriumokon kiosztott tananyagok összeállítása; szakmai tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása;
szakoktatás, szakmai képzés; szakosító tanfolyamok onkológus orvosok számára; szakszemináriumokon kiosztott
tananyagok összeállítása; szaktanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; számítástechnikai képzés;
számítástechnikai oktatás; számítógép-alapú oktatási szolgáltatások az üzletvezetés területén;
számítógép-billentyűzetek használatával kapcsolatos oktatás nyújtása; számítógép használatának oktatása;
számítógép-tudománnyal kapcsolatos oktatás; számítógépek fejlesztésével kapcsolatos képzés; számítógépek
javításával kapcsolatos képzési szolgáltatások; számítógépek javításával kapcsolatos oktatás; számítógépek
karbantartásával kapcsolatos képzés; számítógépek karbantartásával kapcsolatos képzési szolgáltatások;
számítógépek telepítésével kapcsolatos képzési szolgáltatások; számítógépek telepítésével kapcsolatos oktatás;
számítógépek tervezésével kapcsolatos oktatás; számítógépek üzleti felhasználásával kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos képzési szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos tanfolyamok
szervezése; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított oktatási információk; számítógépes
hardverekkel kapcsolatos képzés; számítógépes hardverekkel kapcsolatos tanfolyamok; számítógépes képzés;
számítógépes képzési szolgáltatások; számítógépes oktatás, képzés; számítógépes oktatással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; számítógépes oktatással kapcsolatos képzési szolgáltatások; számítógépes programok
írásával kapcsolatos oktatás; számítógépes programok írásával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes
programokkal kapcsolatos képzés; számítógépes programozás oktatása; számítógépes programozással kapcsolatos
oktatás; számítógépes rendszerek alkalmazásával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes rendszerekkel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes szoftver használatával foglalkozó oktatás; számítógépes
szoftverek alkalmazásával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos képzések;
számítógépes szoftveres képzés; számítógépes vezérlésű vizsgálati rendszerek telepítésével kapcsolatos képzési
szolgáltatások; számítógépes vezérlésű vizsgálati rendszerek javításával kapcsolatos képzési szolgáltatások;
számítógépes vezérlésű vizsgálati rendszerek karbantartásával kapcsolatos képzési szolgáltatások;
számítógépesített képzés a karrier tanácsadás területén; számítógéppel kapcsolatos tanfolyamok szervezése;
számítógéppel támogatott tesztekhez kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel támogatott oktató
tanfolyamok biztosítása; számítógéppel támogatott mérnöki tervezéshez kapcsolódó képzési szolgáltatások;
számítógéppel támogatott testnevelési szolgáltatások; számítógéppel támogatott műszaki rendszerek
használatával kapcsolatos képzési szolgáltatások; számítógéppel támogatott tervezéshez kapcsolódó képzési
szolgáltatások; számítógéppel támogatott gyártáshoz kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel végzett,
oktatáshoz kapcsolódó tesztelés és értékelés; szellemi tulajdonnal kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások;
személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning;
személyzeti képzés; személyzeti képzési szolgáltatások; szemináriumok; szemináriumok rendezése és
lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása;
szemléltetés [oktatási célokra]; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szolgáltatások számítógépek
használatával kapcsolatos oktatás biztosításához; tájékoztatás nyújtása online oktatással kapcsolatban; találkozók
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szervezése és lebonyolítása az oktatás területén; tanácsadás képzésben és továbbképzésben; tanácsadási

szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban; tanácsadói képességfejlesztő tanfolyamok; tanfolyamok a
reklámozáshoz, promócióhoz, marketinghez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén;
tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok biztosítása általános menedzsment területén; tanfolyamok biztosítása az
információs technológia kezelésével kapcsolatban; tanfolyamok biztosítása személyes időbeosztással
kapcsolatban; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása;
tanfolyamok számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanfolyamok, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása;
tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése oktatási
intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása; tanfolyamokat biztosító oktatási létesítmények szolgáltatásai;
tanfolyamszervezés; tanítás elemi iskolákban; tanítási értékelések tanulási nehézségek ellensúlyozásához; tanítási,
oktatási tevékenységek szervezése; tanórák lebonyolítása; tanórák szervezése; tanórák szervezése és
lebonyolítása; tantárgyakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tanulást segítő iskolai képzések; távközléssel
kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; távtanulási módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése;
teaceremóniákkal kapcsolatos oktatás; televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; teljesítményszint
megállapítását, értékelését célzó vizsgák szervezése; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos tanfolyamok
szervezése; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tervezéssel, formatervezéssel
kapcsolatos tanfolyamok; tervezéssel kapcsolatos képzési szolgáltatások; tornaórák tartása; továbbképzés;
továbbképzési szemináriumok szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése; továbbképzésre vonatkozó
információk szolgáltatása az interneten; tréningek biztosítása; tudományos tanfolyamok; tudományos
tanfolyamok lebonyolítása; ügyfélszolgálattal kapcsolatos tanfolyamok; ügyvezetői képzés; útmutató
kalligrafikus íráshoz; útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; üzleti
adminisztrációval kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; üzleti franchise menedzsmenttel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; üzleti, ipari és információs technológiai oktatás és képzés; üzleti képzés; üzleti képzés szimulációs
módszerrel; üzleti képzések szervezése; üzleti képzési szolgáltatások; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs
szolgáltatások; üzleti képzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti konferenciák lebonyolítása; üzleti
menedzsmenttel kapcsolatos képzési kurzusok biztosítása; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos oktató tanfolyamok
lebonyolítása; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; üzleti oktatási szolgáltatások; üzleti
oktatással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; üzleti segítségnyújtással kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
üzleti tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos oktató
tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzletvezetési tanácsadással kapcsolatos
képzési szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; üzletvezetői képzés;
vásárlói elégedettséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; vezetőség és személyzet oktatásával és képzésével
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; vizsgafelkészítő iskolai tanfolyamok; vizsgaszervezés [oktatási];
vizsgáztatással [oktatás] kapcsolatos információnyújtás; workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok
[képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;
kiadás/megjelentetés (könyv -); kézikönyvek kiadása; katalógusok kiadása; ismertetők kiadása; írott szövegek
kiadásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;
hírlevelek kiadása; hangoskönyvek kiadása; elektronikus magazinok kiadása; eseménynaptárak kiadása;
évkönyvek kiadása; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok kiadása; füzetek kiadása; globális számítógépes
hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; kiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok
kiadása; könyvek publikálása és kiadása; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási
szolgáltatások; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; multimédiás anyagok online kiadása;
multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása; naptárak kiadása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus
formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem
reklámszövegek] kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása; nyomtatványok kiadása; nyomtatványok kiadása és
szerkesztése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú
nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek
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kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatókönyvek kiadása; prospektusok kiadása; szellemi tulajdonjogokkal

kapcsolatos nyomtatványok kiadása; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; szövegek írása és kiadása, a
reklámszövegek kivételével; szövegek készítése kiadásra; szövegek kiadása; szövegek kiadása cd-rom-ok
formájában; szövegek kiadása elektronikus média formájában; tankönyvek kiadása; újság kiadása ügyfelek
számára az interneten; újságok kiadása; dokumentumok kiadása; brosúrák kiadása; adatbázisokból vagy az
internetről elérhető anyagok kiadása.
42

Kutatás a közösségi média területén.

( 210 ) M 17 02911
( 220 ) 2017.09.15.
( 731 ) Denttinger Kft., Budapest (HU)
( 541 ) A mosoly öltöztet
( 511 ) 3

Nem gyógyszeres fogkrémek.

35

Reklámozás.

44

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

( 210 ) M 17 02912
( 220 ) 2017.09.15.
( 731 ) FreshWeb Solutions Kft. 100%, Veszprém (HU)
( 740 ) Antal András, Felsőörs
( 541 ) webdesign suli
( 511 ) 9

Letölthető tanfolyami anyagok; gyermekek oktatásával foglalkozó számítógépes szoftverek; elektronikus

készülékek és eszközök oktatáshoz és tanításhoz; oktatáshoz használt berendezések; oktatási berendezések,
készülékek; oktatási készülékek; oktatási készülékek és eszközök; oktatási mesterképzéshez kapcsolódó
szoftverek; oktatási szoftverek.
16

Tankönyvek; levelező tanfolyamok nyomtatott anyagai; irodai és oktatási segédanyagok; kézikönyvek

oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott útmutatók
oktatási tevékenységekhez; oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve
készülékek, berendezések].
41

Szakmai képzés; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online képzések biztosítása; online oktatás

biztosítása; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított oktatási információk; tájékoztatás
nyújtása online oktatással kapcsolatban; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy
extranet útján; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; tankönyvek kiadása;
adatbázis-tervezéssel kapcsolatos tanfolyamok; adminisztratív képzéssel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása;
diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; képzési tanfolyamok biztosítása; képzési
tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; készségfelmérő tanfolyamok szervezése; levelező tanfolyamok;
levelező tanfolyamok biztosítása; levelező tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése;
menedzsment-tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; menedzsment-tanulmányokkal kapcsolatos
posztgraduális tanfolyamok; menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok; nappali iskolai tanfolyamok szervezése és
lebonyolítása felnőttek számára; nyitott tanulási módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; oktatási célú
tanfolyamok lebonyolítása; oktatási szolgáltatások egyetemi szintű tanfolyamok, kurzusok formájában; oktatási
szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási
tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktató tanfolyamok tartása az üzleti menedzsmenttel
kapcsolatban; oktató tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; programozott tanulási módszereket
alkalmazó tanfolyamok szervezése; rendszerelemzéssel kapcsolatos tanfolyamok; szakképzési tanfolyamok
biztosítása; szakmai felkészítő tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; szakmai műhelyek és tanfolyamok
szervezése; szakmai tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; számítógépekkel kapcsolatos tanfolyamok
biztosítása; számítógépekkel kapcsolatos tanfolyamok szervezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos
tanfolyamok; számítógéppel kapcsolatos tanfolyamok szervezése; számítógéppel támogatott oktató tanfolyamok
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biztosítása; tanácsadói képességfejlesztő tanfolyamok; tanfolyamok a reklámozáshoz, promócióhoz,

marketinghez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén; tanfolyamok biztosítása;
tanfolyamok biztosítása általános menedzsment területén; tanfolyamok biztosítása a vízgazdálkodás területén;
tanfolyamok biztosítása az információs technológia kezelésével kapcsolatban; tanfolyamok, képzések;
tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanfolyamok számítógépes szoftverekkel
kapcsolatban; tanfolyamok, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok
szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása;
tanfolyamokat biztosító oktatási létesítmények szolgáltatásai; tanfolyamszervezés; távtanulási módszereket
alkalmazó tanfolyamok szervezése; távközléssel kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; tervezéssel,
formatervezéssel kapcsolatos tanfolyamok szervezése; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos tanfolyamok;
továbbképzési tanfolyamok szervezése; tudományos tanfolyamok; tudományos tanfolyamok lebonyolítása;
ügyfélszolgálattal kapcsolatos tanfolyamok; útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és
felnőttek számára; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; üzleti menedzsmenttel
kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása;
üzleti tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; vizsgafelkészítő iskolai
tanfolyamok; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó oktatási szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos oktatás;
akadémiák [oktatás]; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; diétával kapcsolatos
oktatás az interneten keresztül; diétával kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; divattal kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; egyetemi oktatási szolgáltatások; egyetemi vagy főiskolai oktatás; elemi oktatási
szolgáltatások; éves oktatási konferencia szervezése; felnőttoktatási intézmények által nyújtott oktatási
szolgáltatások; felső tagozatosok oktatása; felsőoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások;
gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; információk biztosítása és folyamatjelentések készítése oktatással és
képzéssel kapcsolatban; informatikai oktatás; informatikával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; iskolai
szolgáltatások [oktatás]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; kapcsolódó oktatási szemináriumok
szervezése; karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier
tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); képzés és oktatás.
( 210 ) M 17 02916
( 220 ) 2017.09.17.
( 731 ) S.I.S. Sonitus Industrial Solutions Kft. 100%, Szombathely (HU)
( 740 ) Marton Zoltán, Szombathely
( 541 ) SISTEM belt
( 511 ) 7

Erőátviteli szíjak gépekhez; erőátviteli szíjak ipari alkalmazásokhoz; erőátviteli szíjak ipari gépekhez;

erőátviteli szíjak ipari alkalmazásokhoz használt gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; erőátviteli szíjak
mezőgazdasági gépekhez; erőátviteli szíjak nem szárazföldi járművekhez; erőátviteli szíjak tengeri járművekhez.
12

Erőátviteli szíjak szárazföldi járművekhez; erőátviteli szíjak szárazföldi járművek hajtóműveihez;

szárazföldi járművekhez való erőátviteli szíjak.
( 210 ) M 17 02919
( 220 ) 2017.09.18.
( 731 ) Goodmills Magyarország Malomipari Kft., Komárom (HU)
( 740 ) Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 210 ) M 17 02953
( 220 ) 2017.09.20.
( 731 ) cemp-x online Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 02955
( 220 ) 2017.09.20.
( 731 ) Nagy Lajos, Dabas (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Ingatlanokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek és

az ahhoz tartozó kereskedelmi adminisztráció; ingatlanmarketing; építőanyag kis- és nagykereskedelme.
36

Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlantanácsadás;

ingatlanokkal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi ügyletek.
37

Ingatlanépítés; ingatlankarbantartás; ingatlanfejlesztési szolgáltatások; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás.

( 210 ) M 17 02960
( 220 ) 2017.09.19.
( 731 ) Laposa Julianna 100%, Tekenye (HU)
( 740 ) Erdős Anett, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 17 02993
( 220 ) 2017.09.21.
( 731 ) Fuderer Tamás, Pécs (HU)
( 541 ) Wallgo Design
( 511 ) 20

Álló asztalok (l); álló asztalok (2); álló asztalok (3); álló kalapfogasok; állványok, polcok (l); állványok,

polcok (2); állványok, polcok (3); árubemutató állványok (l); árubemutató állványok (2); asztallapok (l);
asztallapok (2); asztalok; bambusznád; bútorok; cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból; dobozok fából vagy
műanyagból; ékszer-rendszerezők; fa ládák; fa- vagy műanyag hirdetmények, plakátok; fogasok [bútorok];
folyóirattartók, folyóirattartó állványok; házszámok, nem fémből, nem világító; hirdetőtáblák; képkeretek; kerti
bútorok; komódok, fiókos szekrények; konzolasztalok; konzolok és tartóelemek bútorokhoz, nem fémből;
könyvespolcok; könyvszekrények; kulcstartó táblák; ládák, dobozok, nem fémből; lécek, rudak, szegélyek
képkeretekhez (l); lécek, rudak, szegélyek képkeretekhez (2); padok [bútorok]; spanyolfalak, válaszfalak,
paravánok [bútor]; szabadon álló válaszfalak [bútor]; székek [ülések]; szobainasok; újságtartó állványok;
zsámolyok (l); zsámolyok (2); zsámolyok/támlátlan székek.
31

Koszorúk élő virágokból; nyers faanyag, fűrészáru; nyers fakérgek; palánták; szárított növények díszítésre;

szárított virágok díszítésre; virágok; zuzmók.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; árusító standok bérbeadása; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák};
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés;
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és
vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;
termékminták, áruminták terjesztése.
( 210 ) M 17 02995
( 220 ) 2017.09.20.
( 731 ) MediaSales Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom optimalizálása, keresőmotor

optimalizálása, marketing, piackutatás, rádiós, reklámozás, reklámügynökségek, hirdető ügynökség, számlázás,
vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 210 ) M 17 02996
( 220 ) 2017.09.20.
( 731 ) Török Biztonsági Szolgálat Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bita-Petrik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FOREST HILLS GOLF & COUNTRY CLUB
( 511 ) 41

Sportlétesítmény üzemeltetése; klubszolgáltatások, konferenciák tervezése, lebonyolítása; sportpályák

bérbeadása; sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése.
43

Vendéglátás.

44

Egészségfürdő szolgálatok, masszázs.
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( 210 ) M 17 02997
( 220 ) 2017.09.21.
( 731 ) SBE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs (HU)
( 541 ) FRANCO & STEFANO
( 511 ) 20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 17 02999
( 220 ) 2017.09.21.
( 731 ) Naturo- Kork Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Diósd (HU)
( 740 ) dr. Lehoczky Dávid, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Csavaros fémkupakok palackokhoz.

20

Dugók, nem fémből; csavaros kupakok üvegekhez, nem fémből.

21

Üvegek; üvegpalackok.

( 210 ) M 17 03001
( 220 ) 2017.09.21.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, 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 03004
( 220 ) 2017.09.22.
( 731 ) Dalkó Beáta, Biatorbágy (HU)
Váradi Csilla, Solymár (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; egyedi tervezésű és készítésű női és férfi báli ruhák, alkalmi ruhák,

estélyi ruhák; egyedi tervezésű és készítésű női és férfi esküvői ruhák; egyedi tervezésű és készítésű női- és
férfiruhák; kiegészítők, melyek nem tartoznak más áruosztályba.
42

Divattervezés; egyedi ruhák tervezése.

45

Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások:
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ruhakölcsönzés, estélyi ruhakölcsönzés, esküvői ruhakölcsönzés; személyre szabott stílustanácsadás; egyedi

ruházati kollekció összeállítása egyéni igényeknek megfelelően nyújtott szolgáltatásként.
( 210 ) M 17 03005
( 220 ) 2017.09.22.
( 731 ) LEKRI GROUP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Rábapatona (HU)
ArcheoGép Korlátolt Felelősségű Társaság, Rábapatona (HU)
( 740 ) dr. Szilvágyi-Billinger Ágnes, Győr
( 546 )

( 511 ) 37

Építési terület előkészítése.

41

Múzeumi szolgáltatások.

42

Régészeti feltárás és kutatás.

( 210 ) M 17 03007
( 220 ) 2017.09.25.
( 731 ) Lázár Tamás, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 19

Fa panelek, belső borító lemezek fából, burkolatok fából, burkolólapok fából, burkolótáblák fából, díszlécek

és szegélyek fából, előregyártott fa panelek, lambéria fából, faborítás, falborítások, falpanelek fából, mennyezeti
burkolatok fából, mennyezeti fa panelek.
35

Faipari termékek kereskedelme; fa panelek, belső borító lemezek fából, burkolatok fából, burkolólapok

fából, burkolótáblák fából, díszlécek és szegélyek fából, előregyártott fa panelek, lambéria fából, faborítás,
falborítások, falpanelek fából, mennyezeti burkolatok fából, mennyezeti fa panelek kereskedelme.
42

Ipari formatervezés, formatervezési tevékenység, belsőépítészeti tervezési szolgáltatás, belsőépítészeti

szaktanácsadás, falburkoló és mennyezet burkoló panelek tervezése, formatervezése.
( 210 ) M 17 03008
( 220 ) 2017.09.25.
( 731 ) Szőke-Szabó Borműhely Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

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

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 03028
( 220 ) 2017.09.25.
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( 731 ) Hop Lun Brands Limited, Dublin 2 (IE)

( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DORINA
( 511 ) 25

Ruházati cikkek; fehérnemű; alsóruházat, fehérneműk; melltartók; hosszúnadrágok; fürdőruhák,

úszódresszek; strandruházat; pizsama; sportruházat; pólók.
( 210 ) M 17 03030
( 220 ) 2017.09.25.
( 731 ) Hop Lun Brands Limited, Dublin 2 (IE)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek; fehérnemű; alsóruházat, fehérneműk; melltartók; hosszúnadrágok; fürdőruhák,

úszódresszek; strandruházat; pizsama; sportruházat; pólók.
( 210 ) M 17 03031
( 220 ) 2017.09.25.
( 731 ) Private Quality Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Tatabánya (HU)
( 740 ) Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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 03066
( 220 ) 2017.09.29.
( 731 ) Illy Roland Tamás, Somodor (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
39

Virsli és virsli készítmények.
Hús és húskészítmények szállítása; csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 17 03067
( 220 ) 2017.09.29.
( 731 ) Molnár-Bernáth László, Szolnok (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámfilmek készítése, forgatása.
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Fényképészet; légi fényképészet; fotóriportok készítése; stúdiószolgáltatások; videorögzítés; videoszalagok

vágása; filmgyártás és utómunka.
( 210 ) M 17 03069
( 220 ) 2017.09.29.
( 731 ) Horváth Krisztián, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 17 03075
( 220 ) 2017.09.29.
( 731 ) Huang Jianguo, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

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

( 210 ) M 17 03077
( 220 ) 2017.09.28.
( 731 ) Management Partners Holding Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Hegyi Sándor, Érd
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
40

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

( 210 ) M 17 03083
( 220 ) 2017.09.28.
( 731 ) Mészáros Csaba, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Zajdó Zsolt ügyvéd, Debrecen
( 541 ) red dog
( 511 ) 31

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

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

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

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

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

áru).
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( 210 ) M 17 03085
( 220 ) 2017.09.28.
( 731 ) CSM Holding Kft., Rábacsécsény (HU)
( 740 ) Szilágyi, Aszmann és Társa Ügyvédi Iroda, Dr. Ungár Bence, Budapest
( 541 ) IKARUS
( 511 ) 12
37

Katonai szállítójárművek; karosszéria gyártás.
Javítás; szerelési szolgáltatások; autóbusz karbantartása és javítása; trolibusz karbantartása és javítása;

katonai szállítójárművek karbantartása és javítása.
39

Szállítás; autóbuszkölcsönzés; autóbuszok működtetése; trolibuszok kölcsönzése és működtetése; járművek

kölcsönzése és bérbeadása.
( 210 ) M 17 03087
( 220 ) 2017.09.29.
( 731 ) Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Kiss Attila Tamás, Debrecen
( 546 )
( 511 ) 41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése.
( 210 ) M 17 03091
( 220 ) 2017.09.29.
( 731 ) PHARMACENTER HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PROSDUTAM
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 17 03093
( 220 ) 2017.09.30.
( 731 ) Agrometry Kft. 1/1, Szentendre (HU)
( 541 ) Agrometry
( 511 ) 1
5

Trágyák; cserzőanyagok.
Fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek).
( 210 ) M 17 03095
( 220 ) 2017.10.01.
( 731 ) Esport1 Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Biró Balázs György, Kaposvár
( 541 ) Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság
( 511 ) 41

Elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online vagy globális számítógépes hálózat segítségével

biztosítottakat is; élő előadások szervezése; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő televízióműsorok készítése;
fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; filmek bemutatása; globális számítógépes hálózaton keresztül
nyújtott elektronikus játék szolgáltatások; hálózati felhasználók számára hálózat-szerte hozzáférhető
számítógépes játék biztosítása; információszolgáltatás játékosok részére az általuk elért eredményekről
weboldalakon keresztül; interneten és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül elérhető interaktív, több
szereplős számítógépes játékok szolgáltatása; interneten keresztül használható elektronikus játékok és vetélkedők
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biztosítása; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; online interaktív szórakoztatás; online számítógépes

játékok szolgáltatása; online videojátékok biztosítása; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rajongói klubok;
show-k szervezése és bemutatása; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sport- és kulturális
tevékenységek; sportolókkal kapcsolatos információnyújtás; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása;
sportrendezvények szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; sportrendezvények szüneteiben biztosított
szórakoztatás; sportversenyek és lovasversenyek szervezése; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok
szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős táborok; számítógép- és videojáték
szórakoztatási szolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy az internet segítségével használható elektronikus
játék szolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy globális kommunikációs hálózatról online biztosított,
számítógépes játékok általi szórakoztatással kapcsolatos információk; számítógépes és videojátékok
játékstratégiáira vonatkozó online információk biztosítása; számítógépes hálózatból online módon nyújtott
virtuálisvalóság-játékszolgáltatások; számítógépes hálózatokon és kommunikációs világhálózatokon keresztül
biztosított játékszolgáltatások; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; számítógépes
játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; számítógépes játékokkal kapcsolatos szórakoztatásról
nyújtott online információk; számítógépes rendszereken alapuló játékok nyújtása; szerencsejáték (és
fogadásszervezés); szerencsejátékok; szórakoztatás roadshow-k segítségével; szórakoztatási információs
szolgáltatások; versenyekkel kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; versenyzéssel kapcsolatos tájékoztatás
telefonon; vetélkedők, versenyek szervezése; videojáték eszközök bérbeadása; videojátékok kölcsönzése;
videojátékokkal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; videókhoz kapcsolódó díjátadók vendégül látása
[szervezés]; vizuális szórakoztatás szervezése.
( 210 ) M 17 03096
( 220 ) 2017.10.02.
( 731 ) Wahl Clipper Corporation, Sterling, Illinois (US)
( 300 ) 87/523103 2017.07.11. US
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) MENTOR
( 511 ) 8

Elektromos hajvágók.

( 210 ) M 17 03098
( 220 ) 2017.10.02.
( 731 ) Fehér Nyúl Sörfőző Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32
43

Sörök, sörpárlatok.
Vendéglők, sörözők.

( 210 ) M 17 03103
( 220 ) 2017.10.02.
( 731 ) Zachary Milaskey, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; szemüveg, napszemüveg és kontaktlencse kiegészítők.
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( 210 ) M 17 03113
( 220 ) 2017.10.04.
( 731 ) "Schiller 2005" Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Balatonfüred (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok, dzsemek; kompótok; tojásalapú készítmények; tejtermékek, étkezési olajok; zsírok; gyümölcs
konzervek; zöldségkonzervek; húskonzervek.
30

Kávék, teák, kakaók és kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények; kenyér és péksütemények;

cukrászsütemények; mézek; mustárok; fagylaltok; cukrok; sütőporok; fűszerek; fűszeres mártások;
csokoládéalapú készítmények és -bevonatok; nyers tészták; pizzák; szendvicsek.
31

Friss gyümölcsök és zöldségek; friss fűszerek, fűszernövények; friss növények; hagymák, palánták és

magok.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmenetes italok; készítmények italokhoz; smoothie-k

gyümölcs- és zöldségitalok; gyümölcslevek; sörök; szódavíz; zöldséglevek.
33

Alkoholtartamú italok; aperitifek; borok; égetett szeszesitalok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok;

pálinkák; vodka; whisky; szeszesitalok.
35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing- és reklámtevékenységek; termékbemutatók szervezése és

lebonyolítása; kiállítások szervezése.
43

Vendéglátások; kávéházak; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

( 210 ) M 17 03114
( 220 ) 2017.10.04.
( 731 ) "Schiller 2005" Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Balatonfüred (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) KAROLINA
( 511 ) 29

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

lekvárok, dzsemek; kompótok; tojásalapú készítmények; tejtermékek, étkezési olajok; zsírok; gyümölcs
konzervek; zöldségkonzervek; húskonzervek.
30

Kávék, teák, kakaók és kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények; kenyér és péksütemények;

cukrászsütemények; mézek; mustárok; fagylaltok; cukrok; sütőporok; fűszerek; fűszeres mártások;
csokoládéalapú készítmények és -bevonatok; nyers tészták; pizzák; szendvicsek.
31

Friss gyümölcsök és zöldségek; friss fűszerek, fűszernövények; friss növények; hagymák, palánták és

magok.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmenetes italok; készítmények italokhoz; smoothie-k

gyümölcs- és zöldségitalok; gyümölcslevek; sörök; szódavíz; zöldséglevek.
33

Alkoholtartamú italok; aperitifek; borok; égetett szeszesitalok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok;

pálinkák; vodka; whisky; szeszesitalok.
35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing- és reklámtevékenységek; termékbemutatók szervezése és

lebonyolítása; kiállítások szervezése.
43

Vendéglátások; kávéházak; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

( 210 ) M 17 03124
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( 220 ) 2017.10.03.
( 731 ) BREBIS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Prédl Tamás, Budapest
( 541 ) Pierre Mouton
( 511 ) 32

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

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

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

áru).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 03165
( 220 ) 2017.10.09.
( 731 ) Fertechnik Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Mészárosné Dónusz Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1
35

Talajkondicionáló folyadék és granulátum.
Talajkondicionáló folyadék és granulátum kis- és nagykereskedelme.

( 210 ) M 17 03166
( 220 ) 2017.10.09.
( 731 ) Fertechnik Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Mészárosné Dónusz Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1
35

Talajkondicionáló folyadék és granulátum.
Talajkondicionáló folyadék és granulátum kis- és nagykereskedelme.

( 210 ) M 17 03195
( 220 ) 2017.10.09.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) YOUR ENERGY YOUR LIFE
( 511 ) 32

Energiaitalok.

( 210 ) M 17 03204
( 220 ) 2017.10.10.
( 731 ) Znamecz Ádám, Százhalombatta (HU)
( 541 ) SMOKE&CHARM
( 511 ) 16

Matricák.

18

Ruházati cikkek.

25

Kulcstartó.

( 210 ) M 17 03205
( 220 ) 2017.10.10.
( 731 ) Sanofi S.p.A., Milano (IT)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek; táplálékkiegészítők és étrend-kiegészítők orvosi használatra; étrend-kiegészítők;

vitaminok; ásványi anyagok orvosi használatra.
( 210 ) M 17 03208
( 220 ) 2017.10.10.
( 731 ) White Paper Consulting Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pánczél Andrea, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

lebonyolítása.
( 210 ) M 17 03209
( 220 ) 2017.10.10.
( 731 ) Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Csapó Csilla egyéni ügyvéd, Székesfehérvár
( 541 ) Vox Mirabilis
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 17 03211
( 220 ) 2017.10.11.
( 731 ) IK Hotels Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Sajtos Szilvia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 17 03212
( 220 ) 2017.10.11.
( 731 ) IK Hotels Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Sajtos Szilvia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
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( 210 ) M 17 03217
( 220 ) 2017.10.11.
( 731 ) Medgyesi Bálint, Palotás (HU)
ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)
( 740 ) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5

Kozmetikai cikkek; kozmetikai krémek; kozmetikai készítmények bőr ápolására; kozmetikai balzsamok.
Krémek gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; gyógyhatású növény alapú

készítmények; növényi kivonatot tartalmazó gyógyhatású készítmények.
( 210 ) M 17 03237
( 220 ) 2017.10.10.
( 731 ) Dr. Koczkás László Mihály 50%, Márfa (HU)
Dr. Koczkásné Bencze Anita 50%, Budapest (HU)
( 541 ) Dr.K
( 511 ) 25
32

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 03238
( 220 ) 2017.10.11.
( 731 ) Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Pálinka.

35

Reklámozás.

43

Vendéglátás.

( 210 ) M 17 03249
( 220 ) 2017.10.11.
( 731 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VIGANTOVITA
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Gyógyszerészeti készítmények és gyógyászati készítmények; diétás élelmiszerek és az orvosi használatra

elfogadott anyagok; étrend-kiegészítők embereknek és csecsemőknek; tapaszok és gyógyszeres tapaszok;
vitaminok és vitaminkészítmények; ásványi étrend-kiegészítők gyógyászati használatra; probiotikus
baktériumkészítmények orvosi célokra.
( 210 ) M 17 03360
( 220 ) 2017.10.20.
( 731 ) Ekoprevent Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Eko-Sect
( 511 ) 1
5
44

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek, gyomirtó szerek.
Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 17 03362
( 220 ) 2017.10.24.
( 731 ) Tomtoys Játék Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 28

Játékok és játékszerek illetve a videojátékok.

( 210 ) M 17 03517
( 220 ) 2017.11.02.
( 731 ) Pharmaceutical Chemical Industry ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BULNEXO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények nevezetesen opioid-függőség kezelésére használt gyógyszerek.

( 210 ) M 17 03754
( 220 ) 2017.11.21.
( 731 ) GTC Magyarország Ingatlanfejlesztő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása.
( 210 ) M 17 03755
( 220 ) 2017.11.21.
( 731 ) GTC Magyarország Ingatlanfejlesztő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása.
( 210 ) M 17 03789
( 220 ) 2017.11.23.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MILURAD
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 17 03790
( 220 ) 2017.11.23.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MILUSOPAM
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 17 03871
( 220 ) 2017.11.30.
( 731 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Mosó- és tisztítószerek; Készítmények és szerek mosáshoz és mosodai használatra; szövetkondicionáló

készítmények, szövetlágyító szerek; fehérítő készítmények; folteltávolító, folttisztító készítmények; szappanok;
textiliák színének élénkítésére szolgáló szappanok; készítmények ruházat és textilanyagok kézi mosásához;
keményítő mosodai, mosási célokra; tisztító- , fényesítő-, súroló- és csiszolószerek.
( 210 ) M 17 03949
( 220 ) 2017.12.11.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MILURIFEB
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 122 darab közlést tartalmaz.
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