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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 223.771
( 151 ) 2018.02.21.
( 210 ) M 17 01507
( 220 ) 2017.05.10.
( 732 ) P.O.P. Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 111 ) 223.772
( 151 ) 2018.02.22.
( 210 ) M 16 03569
( 220 ) 2016.11.14.
( 732 ) König-Units Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Molnár Erika Éva, Balmazújváros
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

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

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 223.836
( 151 ) 2018.02.22.
( 210 ) M 16 02325
( 220 ) 2016.07.12.
( 732 ) Conifer Ventures Limited, London, England and Wales (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Princi
( 511 ) 29

Tojás; tej és tejtermékek; sajt; szójatej (tejhelyettesítők); dióféle alapú kencék; tejtermék alapú kencék;

főként sajtot tartalmazó kész ételek; levesek; joghurt; joghurt-alapú italok; tejszínhab; feldolgozott magvak;
feldolgozott diófélék; fűszerezett diófélék; pörkölt diófélék; dióféle alapú snack ételek.
30

Kávé; kávé alapú italok; coffee-italok tejjel; tea; tea-alapú italok; nem gyógyászati forrázatok; kakaó; kakaó

alapú italok; kakaós italok tejjel; csokoládé alapú italok;cukor; rizs; gabonafélék; lisztek és gabona készítmények;
gabona-alapú snack ételek; kenyér; lepények; quiche lepények; szendvicsek; sütemények és nem gyógyászati
cukorkák; jegek; fagylaltok; méz; melasz szirup; só; mustár; ecet; szószok; saláta öntetek; fűszerek;
cukrászsütemények; kész ételek; tészták; pizzák, kivéve lisztek és gabona készítmények, gabona-alapu snack
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ételek.
43

Étterem; önkiszolgáló éttermi szolgáltatások; étkezdei szolgáltatások; kávéházi szolgáltatások; kávézói

szolgáltatások; gyorsbüfé-szolgáltatások; kávébár szolgáltatások; teaház szolgáltatások; kiszállítós éttermi
szolgáltatások; bár szolgáltatások; vendéglátói szolgáltatások; ételek és italok készítése; szerződéses ital
szolgáltatások.
( 111 ) 224.018
( 151 ) 2018.03.26.
( 210 ) M 17 02584
( 220 ) 2017.08.15.
( 732 ) Kaló István, Eger (HU)
( 740 ) Dr. Lantos Bálint Béla, Eger
( 541 ) FEBA
( 511 ) 2

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

gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz, nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészeknek és rajzolóknak; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok bevonáshoz és csomagoláshoz; nyomdai
betűkészletek és nyomóformák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
17

Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas
csövek és tömlők, nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.057
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 02714
( 220 ) 2017.08.29.
( 732 ) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ARANYFALATOK
( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

( 111 ) 224.059
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 02920
( 220 ) 2017.09.18.
( 732 ) dr. Hárságyi Ágnes, Pécs (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 541 ) AKTÍV HULLÁM
( 511 ) 44

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

( 111 ) 224.060
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 02921
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( 220 ) 2017.09.18.
( 732 ) dr. Hárságyi Ágnes, Pécs (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 546 )

( 511 ) 44

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

( 111 ) 224.061
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 03041
( 220 ) 2017.09.27.
( 732 ) EGLO LUX Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) JUREX Iparjogédelmi Iroda, Budapest
( 541 ) Az én lámpám az én stílusom!
( 511 ) 9

Fényemittáló diódák [LED-ek]; fényerő-szabályozók, elektromos; fényvezérlő és szabályozó készülékek,

világító táblák.
11

LED-diódás világító berendezések; világító berendezések, eszközök, szerkezetek, lámpák és készülékek;

világító készülékek és azok alkatrészei; lámpák világító diódákkal, mint fényforrásokkal; beépített lámpák, talajba
beépíthető lámpák, falba beépíthető lámpák; álló-, fali, mennyezeti és asztali lámpák; biztonsági, útmutató és
vészvillogó lámpák; fényszórók, irányított sugárzók; burkolatok, rácsok és tükrök fény irányításához; reflektorok
és lámpaburkolatok.
42

Fénytechnikai berendezések tervezése, különösen projektre és tárgyra vonatkozó fénytervezés;

fényszámítások és mérések végzése, világítási helyzetek szimulációja, világítástechnikai berendezések
tervtanulmányának elkészítése.
( 111 ) 224.062
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 03042
( 220 ) 2017.09.27.
( 732 ) Balázs-Diák Taneszközforgalmazó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lendvai Zsófia Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) idoctum
( 511 ) 9

Szoftverek, applikációs szoftverek, oktató szoftverek.

41

Oktatás, tanítás.

42

Szoftverfejlesztés.

( 111 ) 224.063
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 03152
( 220 ) 2017.10.05.
( 732 ) Hatvani Ádám, Budapest (HU)
Dékány Tibor, Budapest (HU)
( 541 ) SPORAARCHITECTS
( 511 ) 16
37

Tervrajzok, fényképek.
Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.064
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 03153
( 220 ) 2017.10.05.
( 732 ) Hatvani Ádám, Budapest (HU)
Dékány Tibor, Budapest (HU)
( 541 ) SPORA
( 511 ) 16
37

Tervrajzok, fényképek.
Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.065
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 00852
( 220 ) 2017.03.13.
( 732 ) Kovács Beatrix Edit, Pécs (HU)
( 541 ) CoKi-GyM
( 511 ) 28

Dobható korongok [játékszerek]; dobókockák [játékok]; dominójátékok; eszközök testgyakorláshoz;

gördeszkák; hinták; játékfigurák; játékok; játékszerek; karikajátékok; kirakós játékok [puzzle]; sakkjátékok;
sakktáblák; színházi álarcok, maszkok; társasjátékok; tornafelszerelések; trükkös játékok; cirkuszi karikák,
forgók, speciális hinták környezetbarát anyagból; cirkuszi fejlesztő játékok; cirkuszi egyéb mozgásfejlesztő
kellékek; mini cirkuszi fejlesztő eszközök fémből, fából, környezetbarát anyagból.
35

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások
[áruk illetve szolgáltatások beszerzése]; mások szamara; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom
optimalizálása; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedehni közvetítői
szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; keresőmotor optimalizálása; közönségszolgálat; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy
kereskedelmi célból; marketing; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, arummták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;
reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási
megrendelések ügyintézése.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; cirkuszok; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadóművészek szolgáltatásai;
élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek
gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói
szolgáltatások; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés];
játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
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szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás;
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák
[nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények
üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés;
személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; színházi produkciók;
szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem
reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás]; videofilmezés; korai fejlesztés mini cirkuszművészeti eszközökkel; élményterápia és
művészetterápia cirkuszművészettel és a társművészetekkel; összművészeti cirkuszi előadások; speciális új
cirkuszi produkciók, előadások integrált közegben; speciális cirkuszi előadások sérült gyermekekkel, fiatalokkal
integrált közegben; cirkuszi látvány sakk.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés csomagolástervezési
szolgáltatások; divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú
számítástechnika; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás; ipari formatervezés; textilek tesztelése;
tudományos kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; Forma, minta-,és látványtervezése:
cirkuszi karikáknak, forgóknak, speciális hintáknak környezetbarát anyagból; cirkuszi fejlesztő játékoknak;
cirkuszi egyéb mozgásfejlesztő kellékeknek; mini cirkuszi fejlesztő eszközöknek (fémből, fából, környezezetbarát
anyagból); 3 D tervezés.
( 111 ) 224.066
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 02001
( 220 ) 2017.06.20.
( 732 ) Takeda Pharma Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IBDoktor
( 511 ) 35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; marketing szolgáltatások.
41

Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek
publikálása; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető
videók biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári

szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak; orvosi ellátás;
orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; otthonok lábadozók
utókezelésére; pszichológus [szolgáltatások]; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 224.067
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 02006
( 220 ) 2017.06.19.
( 732 ) INNOVOFOODS Zrt., Szentes (HU)
( 740 ) Bálintné Törzsök Tímea, Csömör
( 541 ) KITALÁLJUK, KIFEJLESZTJÜK, MEGVALÓSÍTJUK, EGYÜTT, AZ ÖTLETTŐL A
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MEGVALÓSÍTÁSIG!

( 511 ) 29

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

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

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

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

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 224.068
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 02352
( 220 ) 2017.07.21.
( 732 ) Dömöcsök Béla, Biatorbágy (HU)
( 740 ) PATINORG KFT., Budapest
( 541 ) DBHive
( 511 ) 3

Méhviasz kozmetikai célokra; méhpempő kozmetikai célokra; mézek kozmetikai célokra; méhészeti

termékek kozmetikai célokra.
6
20

Fémből készült konténerek tároláshoz, szállításhoz, különösen méhkaptárok tárolásához és szállításához.
Méhkasok; kaptárok; méhsejtek; nem fémből készült keretek kaptárokhoz, fakeretek kaptárokhoz;

forgatható keretek kaptárokhoz; lépkeretek; lépek keretekhez; lépek kaptárokhoz; lépviasz kaptárokhoz; nem
fémből készült konténerek tároláshoz, szállításhoz, különösen méhkaptárok tárolásához és szállításához.
30

Méhpempő emberi fogyasztásra; mézek; propolisz emberi fogyasztásra; méhészeti termékek emberi

fogyasztásra.
31

Élő állatok; méhek; hím méhek (herék); méhanyák; táplálékok méheknek; táplálékok állatoknak;

tápanyagok méhek számára; tápkészítmények méheknek; virágporok.
42

Környezetvédelmi kutatás; mezőgazdasági kutatások; méhekkel összefüggő kutatások; tudományos kutatás

méhekkel kapcsolatban; laboratóriumi szolgáltatások mezőgazdasági kutatásokhoz; mezőgazdasági műveléssel
kapcsolatos kutatások; laboratóriumi szolgáltatások méhekkel kapcsolatos szolgáltatásokhoz; mezőgazdasággal
kapcsolatos biotechnológiai kutatások; bio-termesztéssel kapcsolatos mezőgazdasági kutatások; méhek által
történő beporzással összefüggő kutatások.
44

Környezetvédelemmel kapcsolatos mezőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasági szolgáltatások;

mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása méhekkel történő növénybeporzásra; mezőgazdasági tájékoztatási
szolgáltatások; mezőgazdasági tanácsadás; mezőgazdasági tanácsadás méhészeti kérdésekben; mezőgazdasági,
gazdálkodási szolgáltatások; mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások méhekkel kapcsolatban;
mezőgazdasággal kapcsolatos szaktanácsadás; mezőgazdasági felszerelések kölcsönzése; mezőgazdasági
eszközök kölcsönzése; mezőgazdasági gépek és berendezések kölcsönzése; méhészettel kapcsolatos eszközök és
berendezések kölcsönzése; állattenyésztés, méhek nevelése; mezőgazdasági berendezések kertészeti és erdészeti
használata, különösen méheknek gyűjtési helyre történő szállítására és az adott területen történő tartására.
( 111 ) 224.069
( 151 ) 2018.04.05.
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( 210 ) M 17 02354
( 220 ) 2017.07.21.
( 732 ) Kovács Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek.

28

Játékok és játékszerek.

30

Csokoládék, karamellák [cukorkák], marcipán, földimogyorós édességek, gyümölcsös, zselés cukor

[édességek], mandulás édességek, pasztillák, szögletes cukorkák [édességek].
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.

33

Alkoholtartalmú italok.

35

Reklámozás.

39

Utazás és utasok szállítása.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 224.070
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 02575
( 220 ) 2017.08.14.
( 732 ) Heg-For Kft., Kaposvár (HU)
( 541 ) Sárkány
( 511 ) 11

Tüzelő berendezések kazánok.

( 111 ) 224.071
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 02576
( 220 ) 2017.08.14.
( 732 ) Joy's United Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Cao Zheng Yin, Szeged
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás.

( 111 ) 224.072
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 02582
( 220 ) 2017.08.15.
( 732 ) EDUTAX Ügyviteli, Képzési Oktatási és Tanácsadó Kft., Győr (HU)
( 740 ) dr. Pardavi László, Győr
( 546 )
( 511 ) 35

Bérszámfejtés; konzultáció személyzeti kérdésekben; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgálatok.
42

Számítógép szoftver tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások
számára.
( 111 ) 224.074
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( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 03122
( 220 ) 2017.10.04.
( 732 ) Vodafone Group PLC, Berkshire RG14 2FN (GB)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Távközlési, telefonos és kommunikációs berendezések és készülékek; vezeték nélküli telefonok,

mobiltelefonok és vezetékes telefonkészülékek; mobiltelefonok; hordozható távközlési berendezések;
okostelefonok; telefontokok; headsetek telefonokhoz; hordozható, vezeték nélküli és táblagépek; hordható
elektronikai, távközlési és számítástechnikaieszközök; adatkommunikációs berendezések és készülékek;
hangfeldolgozó rendszerek; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések; mobil adatberendezések;
adatfeldolgozó rendszerek; elektronikus adatbázisok; digitális telefon platformok és szoftverek; számítógép
hardverek telekommunikációhoz; távközlési hálózatok; modemek; hálózati routerek; szélessávú berendezések;
dekóderek; set-top boxok, beleértve interaktív televíziós műsorismertetéssel és/vagy televíziós és
audioprogramok rögzítésre szolgáló felvevővel rendelkező berendezéseket; elektronikus és elektronikai
berendezések műholdjelek, földi vagy vezetékes közvetítések fogadására; berendezések és készülékek
adattovábbításra, adatátvitelre, adattárolásra, adatgyűjtésre, adatfogadásra és adatkinyerésre olyan adatból, amely
kódolt adat-, szöveg-, kép-, hang-, videoformátumban vannak, vagy ezen formátumok kombinációjában; vezeték
nélküli hordozható egységek és eszközök; távirányítók elektronikai berendezésekhez; kéziszámítógépek;
elektronikus érzékelők, beleértve lépésmérőket, magasságmérőket és mérlegeket; vonalkód és QR-kód leolvasók
és beolvasók; audio- és videofelvételek; információ, adat, kép és hang tárolására alkalmas média; digitális
médiatartalom (letölthető), beleértve filmeket, televíziós programokat, rádióprogramokat, videókat, képeket,
zenét, szöveget, adatot, képet, grafikákat és csengőhangokat, melyek számítógépes adatbázisokból, az Internetről
vagy más elektronikai hálózatról vannak biztosítva; műholdas adóvevő-berendezések és készülékek;
számítógépes és videojátékok, beleértve letölthető játékokat; számítógépes adatbázisok, az Internet vagy más
elektronikus hálózatok által biztosított elektronikus publikációk (letölthető); géppel olvasható média;
számítógépes adatbázisok, az Internet vagy más elektronikus hálózatok által biztosított letölthető digitális hang,
video vagy adat; akkumulátortöltök távközlési berendezésekhez; elemek; akkumulátoros biztonsági áramellátók;
számítógéphez és televízióhoz kialakított perifériás eszkőzök; számítógépek, beleértve laptop- és notebookszámítógépeket; elektronikus személyes rendezők; elektronikus és műholdas navigációs és helymeghatározó
berendezések és készülékek, beleértve globális helymeghatározó rendszereket; kihangosítóval ellátott asztalra
vagy gépkocsira szerelhető egységek, amely lehetővé teszi a telefonkészülék kezet szabadon hagyó használatát;
autós telefonkészülék-tartók; oktatási készülékek és berendezések; mérőberendezések; okosmérők; üres és
előrőgzített mágneskártyák; mikroprocesszort tartalmazó kártyák; telefonkártyák; hitel-, betéti és fizetökártyák;
telefonos hitelkártyák; kódolt kártyák; számítógépes szoftverek, beleértve számítógépes adatbázisból, az
Internetről vagy más elektronikus hálózatról ellátott szoftvereket; adatkommunikációs szoftverek; applikációs
szoftverek, beleértve mobiltelefonos alkalmazásokat; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások; vezeték
nélküli adatkommunikációhoz számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek és alkalmazások hang, adat,
naptár és tartalom egy vagy több elektronikai eszköz közötti szinkronizálására, átvitelére és megosztására,
alkalmazások vásárlására elektronikai kézi eszközökre és biztonságos, titkosított vásárlásokhoz; számítógépes
operációs rendszerszoftver; számítógépes szoftver hang, video, grafika, szöveg és adat streaming-átvitelére,
titkosítására és tárolására kommunikációs hálózatokon és azokon keresztül; számítógépes szoftverek, melyek
lehetővé tesznek peer-to-peer hálózati szolgáltatásokat és fájlmegosztást; keresőmotor szoftverek; számítógépes
szoftverek elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül információt és hang adatot megosztó számítógép
felhasználók közötti kommunikációk vezetésére és koordinálására; szoftverek interaktív televíziókhoz; kép- és
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videoszerkesztő szoftverek, beleértve szoftveralkalmazásokat mobil eszközökön való használathoz; szoftverek

személyazonosítás céljából; számítógépes szoftverek belépések ellenőrzésére, videoellenőrzésre és személyek
jelenlétének érzékelésére; számítógépes szoftverek számítógépes biztonság céljából, beleértve vírusirtókat,
tűzfalakat, levélszemétszűrőket, kémprogram-eltávolítókat, internetes szűrőket; illetéktelen hálózati behatolást
jelző rendszerek; virtuális magánhálózati szoftvereket; számítógépes szoftverek fitneszhez, testzsírhoz,
testtömeg-indexhez, alvási ritmusokhoz, helyekhez, magassághoz, időjáráshoz és hőmérséklethez kötődő
információ fogadására, feldolgozására, továbbítására és megjelenítésére; számítógépes szoftverek egészség- és
fitneszprogram nyomonkövetésével, annak megfeleléssel és arra motivációval kapcsolatos információk
menedzseléséhez; lopásgátló berendezések nem gépjárművekhez; tolatóradarok gépjárművekhez; mozdítható
dolgok helymeghatározására alkalmas berendezések és eszközök; mozdítható dologtól származó információ
fogadására és küldésére alkalmas eszközök; elektromos eszközök és háztartási gépek távoli vezérlésére alkalmas
eszközök és berendezések; riasztóeszközök és felszerelések; műholdas helymeghatározó és navigációs
rendszerek; rendszerek elektronikai eszközökre vagy elektronikai eszközökről történő számítógépes szoftverek
letöltésére és frissítésére; elektronikai és biometrikus berendezések és felszerelések beléptetéshez;
személyazonosító berendezések; zárt láncú televíziós rendszerek; kamerák, TV-kamerák és videorögzítők zárt
láncú televíziókhoz; optikai és fényképező berendezések; elektronikus sebességmérők; elektronikus
úthosszmérők; elektronikus tachométerek; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; kilométerórák
jámnűvekhez; elektromos vagy elektronikus érzékelők járművekhez; elektronikus érzékelők; szirénák;
elektronikus zárak járművekhez; távirányító-berendezések; elektronikus járműkulcsok; elektronikus kulcsnélküli
hozzáférési és indításirendszerek járművekhez; rendszerek járműajtók, csomagtartók, motorháztetők és tetők
automatikus nyitásához és zárásához; motoros bukósisakokba épített kommunikációs berendezések; GPS
berendezések; készülékek járművekhez, a jármű helyzetének,helyszínek, útvonalak, idő, közúti forgalom,
segélyszolgálati járművek jelenlétének és kockázati tényezők meghatározására vagy jelzésére; rendszerek
járművek és közúti létesítmények közötti kommunikáció céljából; útburkolati jel észlelő eszközök; járműtávvezérlési rendszerek és eszközök; holttér- és sávváltás-segítségnyújtási monitoring rendszerek; fedélzeti
számítógépek járművekhez; fedélzeti elektromos, elektronikai vagy optikai felszerelés járművekhez, beleértve
szárazföldi járműveket; fedélzeti diagnosztikai rendszerek és távvezérlésű diagnosztikai rendszerek járművekhez;
rendszerek járművekre és jármüvekről történő számítógépes szoftverek letöltéséhez és frissítéséhez; biztonsági
célújármű és távoli egység közti adat észlelésére és/vagy átadására alkalmas eszközök; parkolássegítők,
akadályészlelő eszközök; parkolóasszisztens, tolató- és holttér-észlelő rendszerek és riasztók; ütközés előtti
észlelő és ütközés-megelőző rendszerek; elektronikus indításgátlók járművekhez; járműbe épített érintőképernyős
számítógépes rendszerek.
35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások telefonokkal,

mobiltelefonokkal, okostelefonokkal, hordozható digitális eszközökkel, távközlési berendezésekkel, számítógépes
szoftverekkel, számítógépekkel és elektronikuskommunikációs hálózatokkal, valamint ezekhez tartozó
kiegészítőkkel kapcsolatban; set-top boxok és modemek, távközlési berendezések, eszközök és kiegészítők;
távközlési és számítógépes szolgáltatásokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; telefonos
üzenetrögzítési és üzenetkezelési szolgáltatások; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület
biztosítása weboldalakon; a hírközlési terület áruinak összegyűjtése mások javára, amely lehetővé teszi az
ügyfelek számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az ámkat, beleértve ilyen,
számítógépes adatbázisról, az Internetről vagy más elektronikus hálózatról online nyújtott szolgáltatásokat;
szórakoztatás, divat, életstílus, zene, sport, hírek, aktuális ügyek, üzlet, pénzügy, kereskedelem, technológia,
tudomány, tennészet, ipar, szállítás, művészet, történelem, utazás és kultúra, játékok és szerencsejátékok, film és
navigáció területek szolgáltatásainak összegyűjtése mások javára, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy
kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket a szolgáltatásokat; különféle letölthető digitális
médiatartalom összegyűjtése mások javára, beleértve szoftvereket, szoftveralkalmazásokat, filmeket, televíziós
programokat, rádiós programokat, videókat, zenét, szöveget, adatot, képeket, grafikákat és csengőhangokat,
lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat;
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különböző szolgáltatók összegyűjtése mások javára, nevezetesen digitális médiatartalom-szolgáltatókat, beleértve

szoftverek, applikációk, filmek, televíziós programok, rádiós programok, videók, zene, szöveg, adat, képek, és
csengőhangok szolgáltatóit, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és
megvásárolhassák ezeket az árukat; tájékoztatás és tanácsadás árucikkek és áruk leendő vásárlóinak számára;
engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja;
hűségkártya szolgáltatások; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése, működtetése és
felügyelete; termékek értékesítésével és promócíójával kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, valamint áruk
kiválasztása és megjelenítése; információk számítógépes adatbázisokba és online kereshető adatbázisokba való
szerkesztése és rendezése; adattároló és -kinyerési szolgáltatások; Internetes szolgáltatások, nevezetesen
információk, helyek és egyéb források indexeinek készítése globális számítógépes hálózaton mások számára;
névsorok, beleértve az üzleti és kereskedelmi névsorokat, számítógépes adatbázisokon, az Interneten vagy más
elektronikus hálózaton való megjelentetése; információk, webhelyek és egyéb források keresése, böngészése és
visszakeresése mások számára globális számítógépes hálózatokon; globális számítógépes hálózaton keresztül
nyújtott infomnációk tartalmának megszervezése felhasználói preferenciák szerint; kiállítások szervezése és
lebonyolítása üzleti és szórakoztató célokra; adatbázis és adatfeldolgozó szolgáltatások; adatkezelési
szolgáltatások; adatgyűjtés; adatelemző és adatbányász szolgáltatások; üzletipromóció, kutatás, menedzsment,
adminisztráció, segítségnyújtás és információs szolgáltatások; üzleti stratégiai és tervezési szolgáltatások;
gazdasági előrejelzés, marketing, piackutatás, piacelemzés és felmérési szolgáltatások; reklámszövegek
közzététele; statisztikai információk összeállítása; kereskedelmi információk szolgáltatása; reklámterjesztési
szolgáltatások vezeték nélküli hálózaton, távközlési berendezéseken, eszközökön vagy globális számítógépes
hálózaton keresztül; közlekedési és utazási információk adatbázisainak létrehozása, karbantartása és frissítése;
televízió, rádió, valamint elektronikus média által nyújtott reklámszolgáltatások; telefonszolgálat és üzeneteket
kezelő szolgáltatások; termékértékesítéssel és -promócióval kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, valamint áruk
kiválasztása és megjelenítése; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélból;
távközlés szolgáltatási előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; telematikai, telefonos vagy
számítógépes szolgáltatások [internet] előfizetésének megszervezése; előfizetés televíziós csatornára; árverések
szervezése távközlési hálózatokon keresztül; elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen
információnyújtás tennékekről telekommunikációs hálózatokon keresztül termékek reklámozására és
értékesítésére; árukkal szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások, amelyet
telekommunikáció útján kínálnak és rendelnek meg; telefonon keresztül biztosított üzleti promóciós
szolgáltatások; telefonos üdvözlő- és recepciós szolgáltatások megszervezése; számítógépes adatbázishoz való
hozzáférés révén nyújtott kereskedelmi információs szolgáltatások.
38

Távközlési szolgáltatások; mobil és vezetékes távközlési és telefonos, műholdas távközlési, mobiltávközlési,

rádiós és mobiltelefonos, rádiós telefax, rádiós személyhívó és rádiókommunikációs szolgáltatások; hangátviteli
szolgáltatások; hangüzenet- és hangposta-szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre;
távközlési, rádió-,rádiótelefon- és rádiós telefax-berendezések kölcsönzése, lízingje és bérbeadása; távközlési
létesítmények bérbeadása; telefonvonalak bérbeadása; adatközlés rádión, távközlésen és műholdon keresztül;
műholdas, televíziós és/vagy rádiós kommunikációs szolgáltatások; hangkommunikációs szolgáltatások
továbbítása és fogadása; internetes beszédprotokollos (VOIP) szolgáltatások; kommunikációs távközlési
szolgáltatások globális számítógépes hálózaton vagy az Interneten keresztül; telefon- és mobiltelefon-üzenetek
gyűjtése és átvitele; hangadatok és képek továbbítása és fogadása; üzenetrögzítési szolgáltatás mások részére;
automata telefonos üzenetrögzítő szolgáltatás; személyes számlálási szolgáltatások; helyettesítő távközlési
cserekészülék kölcsönzése meghibásodás, elvesztés vagy lopás esetén; Internetes szolgáltatások nyújtása,
különösen Internet-hozzáférési szolgáltatás; információ (beleértve weboldalakat), számítógépes programok és
egyéb más adatok távközlése; elektronikus levelezési szolgáltatás; testreszabott kijelzők biztosítása távközlési
készülékeken; szélessávú szolgáltatások nyújtása; vezeték nélküli kommunikációs szolgáltatások; vezeték nélküli
telefonálás; digitális hálózati távközlési szolgáltatások; portálszolgáltatások; üzleti lista és
telefonkönyv-szolgáltatások nyújtása; távközlési berendezések helymeghatározó szolgáltatásainak biztosítása;
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vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve biztonságos kommunikációs csatornák

használatát; telefon-és távközlési berendezésekkel és készülékekkel kapcsolatos vagy azokat azonosító
tájékoztatás nyújtása; távközlési irányítási és összekapcsolási szolgáltatások; adatcsereszolgáltatások; távközlési
adatátvitel; adatáramoltatás; a digitális médiatartalom áramoltatása, beleértve filmeket, televíziós műsorokat,
rádióműsorokat, videókat, zenét, szövegeket, adatokat, képeket, grafikákat és csengőhangokat, az Interneten vagy
távközlő hálózaton keresztül; digitális médiatartalom nyújtása, beleértve filmeket, televíziós műsorokat,
rádióműsorokat, videókat, zenét, szövegeket, adatokat, képeket, grafikákat és csengőhangokat, az Interneten vagy
távközlő hálózaton keresztül; adatátviteli szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; adatközvetítési
szolgáltatások; rádió- vagy televízióműsorok sugárzása vagy továbbítása; a digitális hang, video- és multimédiás
tartalom távközléssel történő továbbítása; hang- és videofájlok elektronikus továbbítása számítógépen és más
elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk továbbítása;
digitális zene közvetítése távközlés útján; online zenei előfizetésiszolgáltatások; hozzáférés biztosítása közösségi
hálózatokhoz; videószöveg, telex és viewdata szolgáltatások; üzenetküldési szolgáltatások, nevezetesen üzenetek
küldése, fogadása és továbbítása szöveges, hangos, grafikus vagy videofelvételek formájában, vagy ezen
formátumok kombinációjában; egységesített üzenetküldési szolgáltatások; hangpostaszolgáltatások; adatátviteli
szolgáltatások nyújtása; videokonferencia szolgáltatások; videotelefon szolgáltatások; telekommunikációs
csatlakozások biztosítása az Internethez vagy adatbázisokhoz; üzenetek, információk és képek továbbítása
számítógép segítségével; számítógépes kommunikációs szolgáltatások; elektronikus konferencia
szolgáltatásbiztosítása és működtetése; számítógépes adatbázisokhoz, számítógépes hirdetőtáblákhoz,
számítógépes hálózatokhoz, interaktív számítógépes kommunikációs hálózatokhoz, különböző területeken kiadott
elektronikus kiadványokhoz, merchandisinghoz és szolgáltatáskatalógusokhoz, valamint információs és
számítógépes kutatási és referenciaanyagokhoz való hozzáférési idő biztosítása és bérbeadása; hozzáférés
biztosítása oktatási tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; kommunikációs szolgáltatások az elektronikus
eszközök távirányítására; kommunikációs hálózatok intelligens mérési rendszerekhez; az előfizetők
telefonhívásainak figyelése és a segélyhívó szolgáltatás; adatok és dokumentumok elektronikus közvetítése
számítógép terminálok és elektronikus készülékek segítségével; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából
telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; elektronikus kommunikációs
hálózatokhoz és elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; kommunikációs lehetőségekbiztosítása
digitális adatcseréhez, adatok közlése távközlési eszközökkel; adatátviteli szolgáltatások, beleértve audiovizuális
berendezések révén; hang-, kép-, videó- és adatjelek továbbítása; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; adatbank
összekapcsolási szolgáltatások; elektronikus adatcsere-szolgáltatások; e-mail adatszolgáltatások; adatközvetítési
és kommunikációs szolgáltatások; telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik fél
felhasználók számára; információszolgáltatás, elektronikus távközlési kapcsolatok biztosítása;
telekommunikációs gateway szolgáltatások; interaktív távközlési szolgáltatások; távközlési szolgáltatások;
konzultáció telekommunikáció területén; telekommunikációs technológiai tanácsadás; távközlési szolgáltatások
légiutasoknak.
41

Oktatás biztosítása; szakmai képzés, betanítás; szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek; oktatás és

képzés, beleértve számítógépes hálózatról, az Internetről vagy más elektronikus hálózatról online biztosított
szolgáltatásokat; játékszolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások, beleeértve számítógépes
hálózatról, az Internetről vagy más elektronikus hálózatról online biztosított szolgáltatásokat; sport- és kulturális
tevékenységek; on-line elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok, útmutatók és workshopok szervezése és lebonyolítása;
interaktív és levelező tanfolyamok és képzések online biztosítva távközlési kapcsolaton, számítógépes hálózaton
vagy más módon; elektronikus könyvtári szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz (beleértve archív
információkat) szöveg, audio és/vagy videó információ formájában; digitális tartalom szolgáltatása, beleértve
zenét, filmeket, játékokat és más szoftveralkalmazásokat számítógépes adatbázisból az Internetről vagy más
elektronikus hálózatról, valamennyit szórakoztatási vagy oktatási célokra; online kereshető adatbázisok és
könyvtárak adatok kinyerésére zene, videó, film, könyvek, televízió, játékok és sport területén; médiatartalom
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előállítása; felhasználó által generált digitális médiatartalom közzététele és terjesztése; blogok és blogok

közzététele; számítógépes adatbázisból vagy az Internetről online biztosított szórakoztatási szolgáltatások; online
számítógépes adatbázisból vagy az Internetről biztosított oktatási információk; telefonon nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; telefonos vetélkedők; sportinformációk biztosítása telefonon keresztül; számítógépes adatbázis
útján nyújtott könyvtári szolgáltatások; elektronikus játékszolgáltatások az Interneten keresztül nyújtva; digitális
zeneszolgáltatás az Internetről; adatbázisokból vagy az Internetről elérhető anyagok kiadása; böngészhető
kiadványok közzététele az Interneten; elektronikus kiadványszerkesztés; interaktív többjátékos játékok biztosítása
kommunikációs hálózatokon keresztül, beleértve az Internetet.
( 111 ) 224.075
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 03254
( 220 ) 2017.10.12.
( 732 ) Dr. Major Zsófia, Szombathely (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Fogászati szolgáltatások; fogászati tanácsadás; fogfehérítési szolgáltatások; foghigiénikus szolgáltatásai;

fogszabályozási szolgáltatások; fogászasszisztensi szolgáltatás; fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászattal
kapcsolatos tájékoztatás; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás;
kozmetikai fogászat; fogászat; szedációs fogászat; drágakövek fogba építése; lézeres terápiák egészségügyi
problémák kezelésére.
( 111 ) 224.076
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 03120
( 220 ) 2017.10.04.
( 732 ) JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Whitley, Coventry (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; gépjárművek; járművek, szárazföldi, légi és vízi köztekedési eszközök; motoros szárazföldi

járművek; szárazföldi járművek; terepjáró járművek; különböző terepviszonyokra gyártott járművek (ATY);
vezető nélküli gépjárművek; autonóm gépjárművek; versenyautók; felújított klasszikus járművek; készlet
formájában értékesített járművek; kereskedelmi járművek; elektromos járművek; hibrid járművek ; katonai
járművek; sürgősségi szolgálatok, kutató- és mentőszolgálatok által használt járművek; szárazföldi járművekhez
használt erőátviteli rendszerek; motorok szárazföldi járművekhez; hajtóművek szárazföldi járművekhez; motorok
motorkerékpárokhoz; hajtóművek motorkerékpárokhoz; motorok kerékpárokhoz; hajtóművek kerékpárokhoz;
motorok versenyautókhoz; trailerek; kartámaszok járműülésekhez ; jármű csomagtartóba való poggyász zsákok;
csomag tárolására való autó beltéri rendszerező zsákok, hálók és tartók; járművekhez kialakított vagy illeszkedő
szőnyegek és padlóborítások; fejtámaszok jármű ülésekhez; fejtámasz huzatok járművekhez; védő és díszítő
borítások visszapillantó tükrökhöz; autó üléshuzatok; borítások kormánykerekekhez; méretre készült borítók
járművekhez; kerekek járművekhez; könnyűfém felnik; keréktárcsák; dísztárcsák; pótkerekek; felni lefedésére
szolgáló tárcsák; központi keréktárcsa; fedelek kerekekhez; kerékláncok; spoilerek, légterelő szárnyak
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járművekhez; borítások járművekhez; gépjárműülések ; biztonsági ülések járművekhez; biztonsági övek

járművekhez; biztonsági hevederek járművekhez; biztonsági hangjelzők járművekhez; légzsákok utasok számára;
lopásgátló és biztonsági eszközök és felszerelések járművekhez; hűtőrácsok járművekhez; ajtókárpitok gépjármű
karosszéiiákhoz; járműajtók; járműab1akok; jármű szélvédők; ablaküveg járműablakokhoz; tetőablakok
járművekhez; napfénytető; járművek lökhárítói; autótartozékként értékesített, interfészeket is magukba foglaló
jármű központi konzolok; kerékpárok; triciklik; alkatrészek, szerelvények és tartozékok kerékpárokhoz;
hoverboardok; robogók; négykerekű motorkerékpárok; motoros egykerekűek; gokartok; sport babakocsik és mély
babakocsik, valamint azok alkatrészei és tartozékai; csecsemő, totyogó- és gyermekülések járművekhez;
napellenzők, tetőcsomagtartók, poggyásztartók és hálók, kerékpártartók, szörfdeszka tartók, síléctartók és
hóláncok járművekhez; drónok; pilóta nélküli légi járművek; személyi légi járművek; légpárnás járművek; víz
alatti járművek; vízsugár hajtású járművek vízi sportokhoz; távirányítású járművek, nem játékok; az összes fent
említett áru alkatrészei és szerelvényei.
( 111 ) 224.077
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 03118
( 220 ) 2017.10.04.
( 732 ) NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépek; számítógép programok (letölthető); számítógépprogramok, rögzített; navigációs berendezések

járművekbe (fedélzeti számítógépek); távmérő műszerek, távolságmérők; távolságregisztráló készülékek,
kilométer-számlálók; navigációs eszközök, számítógépes játékprogramok.
42

Számítógép programok sokszorosítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógép programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása;
számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;
számítógép-szoftver fenntartása.
45

Szellemi tulajdon használatának engedélyezése (licencia).

( 111 ) 224.078
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 03115
( 220 ) 2017.10.04.
( 732 ) JINKAI BZ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ji Hai Ou, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 111 ) 224.079
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 02680
( 220 ) 2017.08.28.
( 732 ) Bende Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) Dr Tóth Renáta Hanna egyéni ügyvéd, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 224.080
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 02546
( 220 ) 2017.08.09.
( 732 ) Fresh Breezes Investment Limited, Tortola, (VG)
( 740 ) Lovrecz, Mangoff & Temesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CLASS FM IS EVERYWHERE
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.081
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 02545
( 220 ) 2017.08.09.
( 732 ) Fresh Breezes Investment Limited, Tortola, (VG)
( 740 ) Lovrecz, Mangoff & Temesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CLASS FM MINDENHOL
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.082
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 02544
( 220 ) 2017.08.09.
( 732 ) Fresh Breezes Investment Limited, Tortola, (VG)
( 740 ) Lovrecz, Mangoff & Temesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ClassFM News-Fair & Balanced!
( 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).
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.083
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 02543
( 220 ) 2017.08.09.
( 732 ) Fresh Breezes Investment Limited, Tortola, (VG)
( 740 ) Lovrecz, Mangoff & Temesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ClassFM Hírek-Tárgyilagos & Kiegyensúlyozott!
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.084
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 02303
( 220 ) 2017.07.14.
( 732 ) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
18

Laptop tokok; napszemüveg; tokok okostelefonokhoz.
Bevásárlótáskák; bőr pórázok; ernyők, esernyők; esernyőtokok, huzatok; hámok állatoknak; hátizsákok,

hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; kézitáskák; műbőr; nyakörvek állatoknak; ruhák állatoknak; sporttáskák,
tornazsákok; táskák, hátizsákok táborozóknak.
25

Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik;

csecsemőkelengyék, babakelengyék; dzsekik; felsőruházat; hosszúnadrágok; kabátok, dzsekik; pólók; pulóverek;
ruházati cikkek; sálak; sapká; strandruházat; szoknyák; trikók; zoknik.
( 111 ) 224.085
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 01959
( 220 ) 2017.06.16.
( 732 ) Pápai Hús Kft., Pápa (HU)
( 541 ) Pápai Hús, a hagyományok tovább élnek...
( 511 ) 29

Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek, kolbászok, szalámifélék, hússajtok,hurkafélék,

kenhető húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt-főtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott
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húsok, formában vagy bélben főtt, pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények, étkezési

szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.
( 111 ) 224.086
( 151 ) 2018.04.05.
( 210 ) M 17 01848
( 220 ) 2017.06.07.
( 732 ) Bogye Tamás, Budapest (HU)
Zalotai Bálint Csaba, Budapest (HU)
( 740 ) Bass és Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek
számára.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.087
( 151 ) 2018.04.09.
( 210 ) M 17 02058
( 220 ) 2017.06.23.
( 732 ) Pólya Miklós László, Budapest (HU)
( 740 ) Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Festmények [képek], keretezve vagy anélkül; irodaszer szekrények; papírdobozkák, edénykék tejszínek,

krémek tárolására; papír- vagy kartondobozok.
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás.
( 111 ) 224.088
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 00361
( 220 ) 2017.02.03.
( 732 ) Varga Pál, Nyírtelek (HU)
( 740 ) Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Wobblerek.com
( 511 ) 22

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

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

25

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

28

Csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; halaskosarak (horgászfelszerelés); halhorgok; horgászbotok;

horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok; horgászzsinórok; illatos csalik, csalétkek
vadászathoz vagy horgászathoz; kapásérzékelők (horgászfelszerelés); kapásjelzők; merítőhálók horgászáshoz;
mesterséges csalik horgászathoz; úszók horgászathoz, halászathoz.
( 111 ) 224.089
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 00893
( 220 ) 2017.03.17.
( 732 ) Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 1/1, Budapest (HU)
( 740 ) Pancsira Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Országos Borverseny
( 511 ) 35

Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing

szolgáltatások.
41

Elektronikus kiadványszerkesztés; konferenciák szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás].
42

Számítógép-programozás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; vegyelemzés, kémiai analízis.

( 111 ) 224.090
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 01566
( 220 ) 2017.05.15.
( 732 ) Zhang Qing Bin, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, étrendkiegészítők emberek számára; tapaszok,
kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.
41

Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz), eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása,

gyakorlati képzés (szemléltetés), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás),konferenciák szervezése és
lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése,
szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, tolmács szolgáltatások.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 111 ) 224.091
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 01904
( 220 ) 2017.06.13.
( 732 ) Bushinkan Hungary Sport Jiu Jitsu Oktató és Tehetséggondozó Egyesület, Túrony (HU)
( 541 ) HSJJF - Hungary Sport Jiu Jitsu Federation
( 511 ) 35
41

A sport jiu-jitsu -val kapcsolatos reklám, üzletviteli tevékenységek.
A sport jiu-jitsu -val kapcsolatos nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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42

A sport jiu-jitsu -val kapcsolatos tudományos kutatói, alkotói tevékenységek.

( 111 ) 224.092
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02010
( 220 ) 2017.06.20.
( 732 ) Büky Anna 1/2, Budapest (HU)
Ross Andrea 1/2, Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Erdősi László Gábor, Budapest
( 541 ) 50-es Nők Együtt
( 511 ) 35
41

Reklámozás.
Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 224.093
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02144
( 220 ) 2017.06.30.
( 732 ) JAN-KER 2001 Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Dr. Simonffy Ildikó, Szeged
( 541 ) Goldbrau
( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 224.094
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02583
( 220 ) 2017.08.16.
( 732 ) CTL-UFA S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.095
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02476
( 220 ) 2017.08.04.
( 732 ) HUMANDOK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; csapatépítés (oktatás); egészséggel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások nyújtása; egészségügyi oktatási szolgáltatások; filmgyártás oktatási célokra; filozófiai oktatás;
foglalkoztatást célzó oktatás; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; karrier tanácsadás [oktatás];
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levelező oktatás, távoktatás; meditációs képzés, tréning; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás, tanítás;

oktatási anyagok fejlesztése; oktatási beszámolók készítése; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú
filmbemutatók; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú műhelyek; oktatási díjak kiosztása; oktatási
előadások szervezése; oktatási értékelési szolgáltatások; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási intézményi
szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási klub szolgáltatások; oktatási konferenciák szervezése,
levezetése; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási normák meghatározása; oktatási szemináriumok;
oktatási szemléltetések; oktatási szimpóziumok szervezése; oktatási szolgáltatások adatfeldolgozási oktatási
módszerek átadásához; oktatási szolgáltatások ápolók számára; oktatási szolgáltatások gyermekeket tanító
pedagógusok számára; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; oktatási szövegek kiadása; oktatási tanácsadási
szolgáltatások; oktatási tananyagok kiadása; oktatási versenyek szervezése; oktatási vizsgáztatás; online oktatás
biztosítása; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
személyiségfejlesztő tréning; szemléltetés [oktatási célokra]; tréningek biztosítása; útmutató, oktatási és képzési
tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; üzleti oktatási szolgáltatások; vizsgaszervezés [oktatási].

( 111 ) 224.096
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02478
( 220 ) 2017.08.04.
( 732 ) Borbás Edit, Agárd-Csiribpuszta (HU)
Remsei János, Agárd-Csiribpuszta (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
31

Lekvárok, gyümölcsízek, dzsemek, gyümölcsből készült chipsek, alma chips.
Gyümölcsök, alma, őszibarack, kajszibarack, szamóca, eper, cseresznye, meggy, szilva, birsalma,

datolyaszilva, szilva, homoktövis, körte.
32

Szörpök, gyümölcslevek.

( 111 ) 224.097
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02615
( 220 ) 2017.08.17.
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GENEROSO
( 511 ) 30

Kávé; ízesített kávé; kávékivonatok; kávé alapú italok; készítmények [kávé alapú] italok készítéséhez; jeges

kávé; [kávé] helyettesítők; kávé helyettesítőkön alapuló italok; cikória [kávé pótló]; tea; tea kivonatok; tea alapú
italok; készítmények (tea alapú) italok készítéséhez; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaó alapú
készítmények; csokoládé; csokoládé alapú készítmények; csokoládé alapú italok; készítmények [csokoládé alapú]
italok készítéséhez.
( 111 ) 224.098
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02616
( 220 ) 2017.08.17.
( 732 ) BREBIS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Prédl Tamás, Budapest
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( 541 ) BREBIS
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alacsony alkoholtartalmú sörök; ale [angol sör]; alkoholmentes sör;
alkoholmentes sörízű italok; árpabor [sör]; ásványi anyagokkal dúsított sörök; búzasör; citromos sör [shandy];
fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kávé ízű ale sör; kávé ízű sör; kézműves
sörök; kvasz [alkoholmentes ital]; malátacefre; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; malátasör; pale ale világos sör;
porter [sör]; sör alapú italok; sörcefre; söralapú koktélok; sörutánzat; stout [erős barna sör].
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).
( 111 ) 224.099
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02620
( 220 ) 2017.08.18.
( 732 ) Lukács Márton, Ózd (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

nyomtatott kiadványok, könyvek.
41

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

személyiség-fejlesztő tréning; online elérhető elektronikus publikációk letölthető és nem letölthető formában;
blogírás.
44

Pszichológus [szolgáltatások]; mentálhigiénés tanácsadás; életmód tanácsadás; egyéni és csoportos

pszichológiai szolgáltatások, csoport-terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 224.100
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02622
( 220 ) 2017.08.18.
( 732 ) D. Nagy László, Dunakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

37

Javítás; szerelési szolgáltatások.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 224.101
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02729
( 220 ) 2017.08.30.
( 732 ) FreshWeb Solutions Kft. 1/1, Veszprém (HU)
( 740 ) Cziráki Barbara, Veszprém
( 541 ) PLAQUE
( 511 ) 14

Amulettek [ékszerek]; alkatrészek és szerelvények ékszerekhez; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek];

arany ékszerek; aranyból készült ékszerek; aranyozott brossok [ékszerek]; aranytartalmú ékszerek; aranyszálas
ékszerek; azonosító karkötők [ékszerek]; bronz ékszerek; brossok [ékszerek]; brossok, kitűzők [ékszerek];
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cipődíszek [ékszerek]; díszek [ékszerek]; díszköveket tartalmazó ékszerek; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek]

személyes használatra; drágaköveket tartalmazó ékszerek; drágakövekből készült ékszerek; drágaköves ékszerek;
drótok nemesfémből [ékszerek]; egyedi ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek; ékszer fityegők nemesfémből vagy
nemesfém bevonattal; ékszer függők; ékszer kapcsok; ékszer utánzatok; ékszerek, beleértve az ékszerutánzatokat
és a műanyag ékszereket; ékszerek gyermekeknek; ékszerek gyöngyök formájában; ékszerek háziállatoknak;
ékszerek nem nemesfémből; ékszerek nemes anyagokból; ékszerek, órák; ékszerek személyes használatra;
ékszerkellékek; ékszerláncok; ékszernek minősülő amulettek; ékszernek minősülő tűk; ékszerórák; ékszerutánzat
díszek; ékszerutánzatok; ezüst ékszerek; félnemes fém ékszerek; fonott ékszerláncok nyakláncokhoz; fonott
ékszerláncok karkötőkhöz; fonott lánc közönséges fémből [ékszer]; fonott láncból készült ékszerek; függők
ékszerekhez; füldíszek [ékszerek]; gyémántot tartalmazó ékszerek; gyöngy ékszerek; gyöngyök [ékszerek];
gyöngyöt tartalmazó ékszerek; gyűrűk [ékszerek]; gyűrűk mint ékszerek; hamis ékszerek; jáde ékszerek;
jelvények nemesfémből [ékszerek]; kalapdíszek [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; karperecek, karkötők
[ékszerek]; kitűzők [ékszerek]; közönséges fémből készült talizmánok [ékszerek]; kristályból készült ékszerek;
láncok [ékszerek]; medalionok [ékszerek]; medálok [ékszerek]; melltűk, brossok [ékszerek]; mesterséges
ékszerek; műanyagból készült ékszerek; munkahelyi elismerést jelképező ékszerek; nem nemesfémből készült
ékszerek; nemesfém bevonattal készült ékszerek; nemesfém bevonatú ékszerek; nemesfém ékszerek; nemesfém
ékszerláncok karkötőkhöz; nemesfém ékszerláncok nyakláncokhoz; nemesfém ötvözetekből készült ékszerek;
nemesfém ötvözettel bevont ékszerek; nemesfémből készült ékszerek; nemesfémből készült láncok [ékszerek];
nemesfémekből készült ékszerek; nemesfémekkel befuttatott ékszer; nemesfémmel bevont kristályból készült
ékszerek; női ékszerek; nyakláncok [ékszer]; nyakláncok [ékszerek]; ón ékszerek; platina ékszerek; ruhadíszek
ékszerek formájában; strassz ékszer; üvegből készült ékszerek; zománc ékszerek; zománcozott ékszerek;
ékszerdoboz; ékszerdobozok; ékszertartók; ékszertartók [ládikák]; ékszertokok; ékszertokok tároláshoz.
( 111 ) 224.102
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02731
( 220 ) 2017.08.30.
( 732 ) Turbók Péter, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
( 541 ) KETKES
( 511 ) 16

Folyóiratok; könyvek; nyomtatott publikációk.

29

Feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek; savanyúságok; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek.

41

Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; receptekkel,
életmódtanácsadással kapcsolatos elektronikus publikációk, cikkek rendelkezésre bocsátása számítógépes
hálózatok útján.
( 111 ) 224.103
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02732
( 220 ) 2017.08.30.
( 732 ) Panyi Zita, Szekszárd (HU)
( 740 ) dr. Petruska Emil, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

A kutyák képzéséhez, neveléséhez, szocializációjához, viselkedés-korrekciójához köthető bárminemű CD,

DVD, számítógépes program, adathordozó eszköz.
16

Tanítási és oktatási anyagok, -tárgyak kidolgozása, létrehozatala és alkalmazása állatok és emberek számára,

újságok; nyomdaipari termékek.
41

Oktatási és képzési tevékenységek folytatása, kidolgozása, lebonyolítása embereknek és állatoknak; állatok

képzése; kutyák képzése és alkalmazása emberi és állati terápiás célokra; kutyás bemutatók szervezése és
lebonyolítása; állatok, kutyák képzése, ösztön kezelése, viselkedés-korrekciója, tanítása és rehabilitációja
valamint kutyatartók oktatása; állatok, kutyákképzése, ösztönkezelése, viselkedés-korrekciója, tanítása és
rehabilitációja valamint kutyatartók oktatása egyedi, saját fejlesztésű, kidolgozású és alkalmazású módszerekkel,
technikákkal beleértve ennek tárgyi és személyi apparátusát.
44

Terápiás szolgáltatások; állatok ápolása pszichésen és fizikálisan; szociális tevékenység végzése:

aszociálisan, egészségügyileg, fizikálisan és/vagy mentálisan rászoruló emberek: fogyatékosok, gyermekek,
fiatalok, felnőttek, időskorúak, abúzust átélt személyek és fentieknek megfelelő státuszú állatok komplex
személyiségfejlesztése, rehabilitációjuk, állapotuk javulásának elősegítése, képességeik fejlesztése főleg a
kutyás-terápia (más állatasszisztált terápia) speciáli smódszereinek a bevonásával; ugyanez megvalósítása saját,
egyedi fejlesztésű és összeállítású technikák, módszerek és programok alkalmazásával; kutya-gazdi
személyiségvizsgálat sajátfejlesztésű kutya-gazdi személyiségteszttel és az ehhez kidolgozott saját kutyaképzési,
kutyaviselkedés-normalizálási, -optimalizálási program.
( 111 ) 224.104
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02733
( 220 ) 2017.08.30.
( 732 ) Hrabetz Györgyi, Budapest (HU)
( 541 ) GO2MAPS
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.105
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 03218
( 220 ) 2017.10.11.
( 732 ) Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.106
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 03374
( 220 ) 2017.10.25.
( 732 ) Samil Style Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
( 541 ) MADMEXT
( 511 ) 25

Alsóruházat, fehérneműk; papucsok; zoknik; kalapáruk; lábbelik, cipők; kötött szövetek; sportlábbelik;

sálak; cipők; nyakkendők; sapkák; kesztyük; sportruházat; bokacsizmák, rövidszárú csizmák; farmernadrágok;
strandruházat; hosszúnadrágok; atlétatrikók; azonos anyagú és színü pulóverből és kardigánból álló együttesek;
bermudanadrágok; derékszíjjak, övek; farmer ruházat; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok;
férfiöltönyök; férfi ruházat; gyermek ruházat; ingek; hosszú ujjú pulóverek; kabátok, dzsekik; kapucnis felsők;
kapucnis pulóverek, melegítő felsők; kardigánok; kesztyük; kötött áruk (ruházat); melegítő nadrágok, tréning
nadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók; mellények; elegítő felsők, sportos pulóverek; nadrágok; pamut rövid
nadrágok; pólóingek, kötött ingek, pólók; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók;
rövidnadrágok, shortok; sportruházat; szabadidőruházat; zakók, dzsekik; úszónadrágok, fürdőnadrágok; ujjatlan
pólók, trikók; télikabátok.
( 111 ) 224.107
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02524
( 220 ) 2017.08.09.
( 732 ) Papp Mihály 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gaál Judit, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyhatású állateledel-kiegészítők; állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált

diétás élelmiszerek és anyagok, étrend-kiegészítők állatok számára.
31

Állateledelek [kekszfélék]; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; foszfátot tartalmazó

állateledelek; gabonakészítmények mint állateledelek; malátafeldolgozás során visszamaradt maradék mint
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állateledel; tejalapú állateledelek; zabalapú állateledelek; nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás,

kertészeti és erdészeti termékek; táplálékok és italok állatoknak; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 224.108
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02658
( 220 ) 2017.08.24.
( 732 ) Babó Motors Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Védőszemüvegek, bukósisakok és védősisakok motorkerékpárokhoz, mopedekhez és négykerekű quadokhoz,

védőruházat és motoros ruházat, kesztyűk, lábszárvédök, magas szárú lábbelik, motoros öltözékek protektorral
motorokhoz, mopedekhez és négykerekű quadokhoz.
12

Segédmotorok, mopedek, motorkerékpárok, elektromos, alternatív meghajtású járművek, négykerekű

quadok, önegyensúlyozó járművek, ezek részei és hozzájuk tartozó alkatrészek, melyek nem tartoznak más
áruosztályba.
( 111 ) 224.109
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02659
( 220 ) 2017.08.23.
( 732 ) Horváth János, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ducsay Zsuzsanna, Budapest
( 541 ) (sushiroll) keep rollin'
( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.110
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 00362
( 220 ) 2017.02.03.
( 732 ) Varga Pál, Nyírtelek (HU)
( 740 ) Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 22

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

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

28

Csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; halaskosarak (horgászfelszerelés); halhorgok; horgászbotok;

horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok; horgászzsinórok; illatos csalik, csalétkek
vadászathoz vagy horgászathoz; kapásérzékelők (horgászfelszerelés); kapásjelzők; merítőhálók horgászáshoz;
mesterséges csalik horgászathoz; úszók horgászathoz, halászathoz.
( 111 ) 224.111
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02015
( 220 ) 2017.06.21.
( 732 ) Eleven Events Kft., Budapest (HU)
Karl Media Group Kft., Újlengyel (HU)
Bárány Attila Ottó, Vecsés (HU)
( 740 ) Horváth Bence, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.112
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02474
( 220 ) 2017.08.04.
( 732 ) FitPlaster Hungary Kft., Százhalombatta (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 2

Festékek bel- és kültéri felhasználásra; fakonzerváló szerek.

17

Építőipari szigetelőanyagok; tömítő anyagok, tűzálló anyagok nem fémből.

19

Építési anyagok; nem fém építőanyagok.

35

Építőipari, és festékipari termékek kereskedelmi ügyletei és ezzel összefüggő szolgáltatások; ügynöki

tevékenységek; üzleti tevékenységeket segítő szolgáltatások; reklám, marketing tevékenység; termék bemutatók
és kiállítások szervezése, lebonyolítása.
( 111 ) 224.113
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02475
( 220 ) 2017.08.04.
( 732 ) Romano Kraj Egyesület, Győr (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
( 541 ) International Romani Union
( 511 ) 45

Békéltető szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; alternatív

vitarendezési szolgáltatások; engedélyező hatósági szolgáltatások; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; jogi asszisztensi szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk biztosítása; jogi
információk összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi
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konzultációs szolgáltatások; jogi közvetítési szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi

kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi
segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása; jogi szakvélemények készítése; jogi
szolgáltatások; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban
harmadik fél számára; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel kapcsolatos információs
szolgáltatások; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi ügyekkel kapcsolatos
szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogsegély szolgáltatások; mediációs szolgáltatások;
magánnyomozói szolgáltatások; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; információk és tanácsok nyújtása
az integráció, egyenlőség és közösségfejlesztés érdekében egyéni igények alapján.
( 111 ) 224.114
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02664
( 220 ) 2017.08.24.
( 732 ) Menner Krisztina, Budapest (HU)
( 740 ) Jámbor & Tóth Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; virágküldő szolgálat.

( 111 ) 224.115
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02485
( 220 ) 2017.08.04.
( 732 ) Somlyódy-Gerő Eszter, Budapest (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú,

kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel;
csokoládés mousse-ok[habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; édesgyökér [cukrászáru]; édességek
karácsonyfák díszítéséhez; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagylaltok és jégkrémek;
gyömbérkenyér, mézeskalács; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zseléscukor [édességek];
gyümölcsszószok; jeges tea; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kakaóalapú
italok; kakaóitalok tejjel; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kekszek, rágcsálnivalók;
marcipán; marcipán massza; sütemények; vajas kekszek [Petit-beurre].
43

Kávéházak; vendéglátás.

( 111 ) 224.116
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02606
( 220 ) 2017.08.17.
( 732 ) Tornai Bence Péter, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (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).
( 111 ) 224.117
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02614
( 220 ) 2017.08.17.
( 732 ) Szomszédok Nonprofit Kft., Újlengyel (HU)
( 740 ) Dr. Fiák István, Budapest
( 541 ) szomszédok
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 224.118
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02618
( 220 ) 2017.08.18.
( 732 ) Kuris Péter, Szécsény (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Étkezési olajok és zsírok; magok, elkészítve; ízesített, pörkölt magvak.

30

Lisztek és más gabonakészítmények; feldolgozott magvak fűszerezéshez.

31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok.
( 111 ) 224.119
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02756
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( 220 ) 2017.09.03.
( 732 ) Dr. Bana Richárd 50%, Nyíregyháza (HU)
Dr. Illésy Lóránt 50%, Bekecs (HU)
( 541 ) Mozaik Med
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 224.120
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02759
( 220 ) 2017.09.04.
( 732 ) Kazincbarcika Város Önkormányzata, Kazincbarcika (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.121
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 03387
( 220 ) 2017.10.26.
( 732 ) Patkós Alexandra, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 8

Tetováló eszközök, készülékek, tűk.

41

Sminktetoválás oktatás.

44

Kozmetikai szolgáltatások, tetoválások készítése, sminktetoválás.

( 111 ) 224.122
( 151 ) 2018.04.10.
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( 210 ) M 17 03386
( 220 ) 2017.10.26.
( 732 ) Patkós Alexandra, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 8

Tetováló eszközök, készülékek, tűk.

41

Sminktetoválás oktatás.

44

Kozmetikai szolgáltatások, tetoválások készítése, sminktetoválás.

( 111 ) 224.123
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02619
( 220 ) 2017.08.17.
( 732 ) Gap 1 Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Brandyk, szeszes italok.

( 111 ) 224.124
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02624
( 220 ) 2017.08.18.
( 732 ) Horváth Tamás, Győr (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Töltőállomások, készülékek és berendezések elektromos járművekhez.

35

Elektromos hobbi, személy- és tehergépjárművek kereskedelme; reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

37

Töltőállomások telepítése, javítása, szerelése és szervizelése; elektromos hobbi, személy- és

tehergépjárművek javítása, szerelése és szervizelése.
39

Elektromos hobbi, személy- és tehergépjárművek bérbeadása.

( 111 ) 224.125
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02369
( 220 ) 2017.07.26.
( 732 ) Kovács Katalin, Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Ajakfények, ajakrúzsok, alapanyagok virágokból készült parfümökhöz, aloe vera készítmények kozmetikai

célokra, ámbra, arcpúder, aromatikus anyagok (esszencia olajok), balzsamok nem gyógyászati célra, bergamott
olaj, borotválkozás utáni arcszeszek, bergamottolaj, bőrápoló kozmetikumok nem gyógyhatású szappanok;
illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, fürdősók nem gyógyászati használatra,
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gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra, hajápoló folyadékok, hajbalzsamok, nem gyógyhatású hajszeszek;

hüvelyöblítő készítmények, illatszer készítmények, intim lemosók, izzadsággátló piperecikkek, jázminolaj, nem
gyógyhatású fogkrémek, natúrkozmetikumok, kenőcsök kozmetikai célokra, kollagén készítmények kozmetikai
célokra, kozmetikai krémek, kozmetika maszkok, kölnivíz, naptejek, napozó készítmények, olajok kozmetikai
célokra, olajok parfümökhöz és illatszerekhez, parfümvizek, pézsma, rózsaolaj, samponok, sminkeltávolító
készítmények, szappan, tisztító tejek kozmetikai használatra, arc és-testápoló emulziós krémek és olajok;
parfümök, tömjénrudak.
5

Balzsamok orvosi, gyógyászati célra, furdőkészítmények gyógyászati használatra, fürdősók gyógyászati

célra, gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok,
étrendkiegészítők emberek és állatok számára.
( 111 ) 224.126
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02371
( 220 ) 2017.07.26.
( 732 ) VI-BA Kereskedőház Kft., Monor (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Cipőkkel és cipő kiegészítőkkel kapcsolatos reklámozás; cipőkkel és cipő kiegészítőkkel kapcsolatos

kereskedelmi ügyletek és kereskedelmi adminisztrációk; cipőkkel és cipő kiegészítőkkel kapcsolatos irodai
munkák; cipőkkel és cipő kiegészítőkkel kapcsolatos webáruház.
( 111 ) 224.127
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02720
( 220 ) 2017.08.30.
( 732 ) Budai András, Szigetszentmiklós (HU)
( 541 ) Béke Királynője Zarándokvonat
( 511 ) 39
43

Utazástervezés; zarándokutak szervezése.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
45

Vallási összejövetelek szervezése.

( 111 ) 224.128
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02722
( 220 ) 2017.08.30.
( 732 ) Pásztor Tamás, Albertirsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Járművek alkatrészeiből készített bútorkiegészítők (órák).

20

Járművek alkatrészeiből készített bútorok, járművek alkatrészeiből készített lakáskiegészítők.

40

Járművek alkatrészeiből készített bútorok, bútorkiegészítők (órák) és lakáskiegészítők gyíártása és

összeszerelése mások számára.
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( 111 ) 224.129
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02730
( 220 ) 2017.08.30.
( 732 ) FreshWeb Solutions Kft. 1/1, Veszprém (HU)
( 740 ) Cziráki Barbara, Veszprém
( 541 ) Hazai Provence
( 511 ) 3

Levendulaolaj; levendulaolaj kozmetikai használatra; levendulavíz; kozmetikumok; kozmetikumok és

kozmetikai készítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok.
41

Foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális

helyszíneken oktatási célokból; iskolai szolgáltatások [oktatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése és tartása; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás];
oktatás és tanítás; oktatási célú filmbemutatók; oktatási célú ünnepségek szervezése; szórakoztatási, oktatási és
képzési szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú
rendezvényszervezés.
43

Átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; bebútorozott ideiglenes

szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes
szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; információk biztosítása ideiglenes
szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel
kapcsolatosan az interneten keresztül; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás; szállás
biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos
irodai szolgáltatások; szálláscsere szolgáltatások [időmegosztásos]; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók
számára; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások
[időmegosztás]; szállásrendelési szolgáltatások; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek;
telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított tanácsadás az ideiglenes szállások terén; üdülési szállás
biztosítása; ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások [időbeosztásos üdülés]; ügynökségi szolgáltatások
ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; utazási irodák által nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások; utazási
irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazásszervezői szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek foglalásához;
vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szálláshelyek
megszervezése; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szállásbiztosítás; szállásügynökségek [szállodák,
panziók]; szálláskiadás nyaraláshoz; szállásinformációk biztosítása az interneten; utazási szállásadási információs
szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára; utazási irodák
szállásszervezési szolgáltatásai; utazási irodai szolgáltatások ideiglenes szállások foglalásához; utazási irodai
szolgáltatások szállásfoglaláshoz; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; üdülőtáborok
szolgáltatásai [szállásadás]; üdülőtáborok által biztosított ideiglenes szálláshelyek; üdülőhelyi szállások; üdülési
szálláshelyek biztosítása; üdülési szálláshelyek bérbeadása; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési
szállásfoglalási szolgáltatások; turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás]; turista
farmok által biztosított ideiglenes szállások; szállásszervezés turisták számára; szállásfoglalás szállodákba;
szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállás
biztosítása szállodákban és motelekben; online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban;
ideiglenes szállások biztosítása üdülési csereprogram-csomagok részeként; ideiglenes szállások bérbeadása
nyaralókban és apartmanokban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes
szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes szállás foglalása
nyaralókban; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; vendéglátás;
vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 224.130
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( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 02804
( 220 ) 2017.09.07.
( 732 ) Félegyházi Pékség Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 541 ) GrandSuti
( 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).
( 111 ) 224.131
( 151 ) 2018.04.10.
( 210 ) M 17 03219
( 220 ) 2017.10.11.
( 732 ) Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
35

Pálinka.
Reklámozás.

( 111 ) 224.137
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02550
( 220 ) 2017.08.10.
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 224.138
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02445
( 220 ) 2017.08.02.
( 732 ) ID&Trust Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szoftverek; applikációs szoftver; adatvédelmi szoftver; dekóder szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

bioinformatikai szoftverek; szoftverek kártyaolvasókhoz; képfelismerő szoftverek; arcfelismerő szoftverek;
hangfelismerő szoftverek; arcelemző szoftverek; beszédelemző szoftverek; beszédfelismerő szoftverek;
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biztonsági szoftverek; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez; biztonságos hitelkártya tranzakciókat

elősegítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; ujjlenyomatot vagy tenyérlenyomatot
értelmező számítógépes szoftverek; szoftverek hordozható mágnes- és elektronikus kártyák működtetéséhez;
biometrikus azonosító berendezések; elektronikus azonosító kártyák; biometrikus azonosító rendszerek; azonosító
címkék [kódolt]; azonosító címkék [géppel olvasható]; rádiófrekvenciás azonosító [RFID] címkék; biztonsági
tulajdonságokkal kódolt kártyák azonosítási célokra; elektronikus és mágneses azonosító kártyák szolgáltatások
kifizetésével kapcsolatos használatra.
42

Azonosítás, mint szolgáltatás [IDAAS]; mobil alapú felhasználói adatok hitelesítése és azonosítás; szoftver,

mint szolgáltatás [SaaS].
45

Személyazonosság ellenőrzése; személyazonossági információk hitelesítése [személyazonosság

ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások].
( 111 ) 224.139
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02444
( 220 ) 2017.08.02.
( 732 ) ID&Trust Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GoodID - The Identity Wallet
( 511 ) 9

Szoftverek; applikációs szoftver; adatvédelmi szoftver; dekóder szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

bioinformatikai szoftverek; szoftverek kártyaolvasókhoz; képfelismerő szoftverek; arcfelismerő szoftverek;
hangfelismerő szoftverek; arcelemző szoftverek; beszédelemző szoftverek; beszédfelismerő szoftverek;
biztonsági szoftverek; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez; biztonságos hitelkártya tranzakciókat
elősegítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; ujjlenyomatot vagy tenyérlenyomatot
értelmező számítógépes szoftverek; szoftverek hordozható mágnes- és elektronikus kártyák működtetéséhez;
biometrikus azonosító berendezések; elektronikus azonosító kártyák; biometrikus azonosító rendszerek; azonosító
címkék [kódolt]; azonosító címkék [géppel olvasható]; rádiófrekvenciás azonosító [RFID] címkék; biztonsági
tulajdonságokkal kódolt kártyák azonosítási célokra; elektronikus és mágneses azonosító kártyák szolgáltatások
kifizetésével kapcsolatos használatra.
42

Azonosítás, mint szolgáltatás [IDAAS]; mobil alapú felhasználói adatok hitelesítése és azonosítás; szoftver,

mint szolgáltatás [SaaS].
45

Személyazonosság ellenőrzése; személyazonossági információk hitelesítése [személyazonosság

ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások].
( 111 ) 224.140
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02443
( 220 ) 2017.08.02.
( 732 ) ID&Trust Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szoftverek; applikációs szoftver; adatvédelmi szoftver; dekóder szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

bioinformatikai szoftverek; szoftverek kártyaolvasókhoz; képfelismerő szoftverek; arcfelismerő szoftverek;
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hangfelismerő szoftverek; arcelemző szoftverek; beszédelemző szoftverek; beszédfelismerő szoftverek;

biztonsági szoftverek; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez; biztonságos hitelkártya tranzakciókat
elősegítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; ujjlenyomatot vagy tenyérlenyomatot
értelmező számítógépes szoftverek; szoftverek hordozható mágnes- és elektronikus kártyák működtetéséhez;
biometrikus azonosító berendezések; elektronikus azonosító kártyák; biometrikus azonosító rendszerek; azonosító
címkék [kódolt]; azonosító címkék [géppel olvasható]; rádiófrekvenciás azonosító [RFID] címkék; biztonsági
tulajdonságokkal kódolt kártyák azonosítási célokra; elektronikus és mágneses azonosító kártyák szolgáltatások
kifizetésével kapcsolatos használatra.
42

Azonosítás, mint szolgáltatás [IDAAS]; mobil alapú felhasználói adatok hitelesítése és azonosítás; szoftver,

mint szolgáltatás [SaaS].
45

Személyazonosság ellenőrzése; személyazonossági információk hitelesítése [személyazonosság

ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások].
( 111 ) 224.141
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02441
( 220 ) 2017.08.02.
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 541 ) Nagy borok, kis tételek
( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 224.142
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02327
( 220 ) 2017.07.19.
( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.143
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02326
( 220 ) 2017.07.19.
( 732 ) ZEGO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
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Kerékpárok, triciklik.

Hirdetési felület kölcsönzése, hirdetési- és reklámszolgáltatások, szabadtéri reklámozás, hirdetés,

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, mozgóárusítás, mobil
árubemutatás, árusító standok bérbeadása.
39

Áru- és személyszállítás, járművek kölcsönzése és bérbeadása, újságok, küldemények és csomagok

kihordása, kézbesítése, futárszolgálatok.
( 111 ) 224.144
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 01872
( 220 ) 2017.06.08.
( 732 ) Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kovátsné dr. Rech Erika, 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).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), sportedzőtábori szolgáltatások; sportoktatás, sportoktatási tárgyú
információk, sportoktatási vizsgáztatás; sportakadémiák.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.145
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 01870
( 220 ) 2017.06.08.
( 732 ) Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kovátsné dr. Rech Erika, 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;
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ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), sportedzőtábori szolgáltatások; sportoktatás, sportoktatási tárgyú
információk, sportoktatási vizsgáztatás; sportakadémiák.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.146
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 01869
( 220 ) 2017.06.08.
( 732 ) Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kovátsné dr. Rech Erika, 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).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), sportedzőtábori szolgáltatások; sportoktatás, sportoktatási tárgyú
információk, sportoktatási vizsgáztatás; sportakadémiák.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.147
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 01868
( 220 ) 2017.06.08.
( 732 ) Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest
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( 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).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), sportedzőtábori szolgáltatások; sportoktatás, sportoktatási tárgyú
információk, sportoktatási vizsgáztatás; sportakadémiák.
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.148
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02551
( 220 ) 2017.08.10.
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 224.149
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02556
( 220 ) 2017.08.10.
( 732 ) Smith Andrea, Budapest (HU)
( 541 ) FLUENCY & FLOW
( 511 ) 9

Oktatóberendezések és felszerelések, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális

rögzítésű média.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; nyelvoktatás, coaching,

nyelvtanfolyamok, tréningek, táborok.
( 111 ) 224.150
( 151 ) 2018.04.12.
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( 210 ) M 17 02559
( 220 ) 2017.08.09.
( 732 ) Bogdán Ádám, Budapest (HU)
( 740 ) Fehér Győrky Neszmélyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok, sörök.

( 111 ) 224.151
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02560
( 220 ) 2017.08.11.
( 732 ) Nyitrai Péter, Budapest (HU)
( 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).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 224.152
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 03015
( 220 ) 2017.09.25.
( 732 ) Pinzaanco., Ltd,, Taipei City 104 (TW)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Laptoptokok; laptop táskák; számológép táskák, tokok; fotós táskák; szemüvegek; szemüvegkeretek; tokok

telefonokhoz; tokok okostelefonokhoz; borítók okostelefonokhoz.
18

Iskolatáskák; hátizsákok; hátitáskák; kézitáskák; hátizsákok kanavászból; bevásárlótáskák; levéltárcák,

irattárcák; bőröndök, útitáskák; esernyők.
( 111 ) 224.153
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02334
( 220 ) 2017.07.20.
( 732 ) Kuantum Property Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CENTRAL PALACE
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.154
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02439
( 220 ) 2017.08.01.
( 732 ) HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Papp Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

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

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.155
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02446
( 220 ) 2017.08.02.
( 732 ) Hacienda y Viňedos Marques del Atrio, S.L., Mendavia, Navarra (ES)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MARQUES DE MONTINO
( 511 ) 33

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

áru).
( 111 ) 224.156
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02562
( 220 ) 2017.08.11.
( 732 ) Szendrei Lajos, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Papír, karton, és ezekből készült termékek; nyomdaipari termékek csomagolóanyag papírból vagy

kartonból; grafikai reprodukciók; irattartók [papíráruk]; képek; fényképtartók; papírfeliratok, zászlók; papír vagy
kartondobozok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; ajándéktasakok; papír-írószeráru; poháralátét
papírból; söröskorsó alátét papírból; hirdetőtábla papírból vagy kartonból; szórólap; bónok, utalványok,
ajándékkártyák papírból.
30

Édességek táblás édességek; édesség szeletek; csokoládé; aprósütemények, kekszek; cukrászsütemények;

mandulás édességek; macaron; édesség szeletek; édességek karácsonyfák díszítéséhez.
35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek hirdetési és reklám szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

kereskedelmi v. reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi
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tanácsadás; franchise-adók által nyújtott szolgáltatás; marketing szolgáltatások; értékesítési promóciós

szolgáltatások; édességekkel és ajándéktárgyakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
40

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; képek tárgyakra történő nyomtatása; képek, logók édességre történő

nyomtatása; képek, logók cukrászati termékekre történő nyomtatása; vállalati nevek és logók egyedi nyomtatása.
( 111 ) 224.157
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02877
( 220 ) 2017.09.14.
( 732 ) Földművelésügyi Minisztérium, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 224.158
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02671
( 220 ) 2017.08.24.
( 732 ) Sybrillo Kft., Kaposvár (HU)
( 541 ) Sybrillo
( 511 ) 41
42

Videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése videók formájában.
Számítástechnikai hardverek tervezése.

( 111 ) 224.159
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 03381
( 220 ) 2017.10.25.
( 732 ) Schibsted Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek, számítógépes programok és szoftveralkalmazások (letölthető és rögzített), így

különösen apróhirdetés közzétételére és kereshetőségére alkalmas szoftver és applikáció.
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Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák (az osztály

betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); apróhirdetések közzététele, promóciók
szervezése és lebonyolítása, online reklámhelyek bérbeadása, apróhirdetési helyek bérbeadása illetve
szolgáltatása az apróhirdetés hirdetője részére, adatgyűjtés és kutatás, statisztikák készítése, adatok rendszerezése
és szerkesztése számítógépes adatbázisban, online kereshető adatbázis készítése és elérhetővé tétele.
38

Távközlés (az osztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információs

társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervező és kutató tevékenység, ipari elemző

és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; online apróhirdetések
közzétételéhez felület és tárhely biztosítása, adatbázishoz, online adatbázishoz való hozzáférés biztosítása,
interaktív online apróhirdetés közzétételi szolgáltatás nyújtása, hozzáférés biztosítása hálózati rendszerekhez,
üzenetküldő rendszer működtetése és elérhetővé tétele; számítógépes szoftverek és programok többszörözése,
korszerűsítése, kölcsönzése, számítógép programok installációja; számítógép-szoftver fenntartása.
45

Szellemi tulajdon használatának engedélyezése (licencia), így különösen számítógépes szoftver, letölthető

applikáció felhasználásának engedélyezése.
( 111 ) 224.160
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 03380
( 220 ) 2017.10.25.
( 732 ) Schibsted Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Jófogás
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek, számítógépes programok és szoftveralkalmazások (letölthető és rögzített), így

különösen apróhirdetés közzétételére és kereshetőségére alkalmas szoftver és applikáció.
35

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

betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); apróhirdetések közzététele, promóciók
szervezése és lebonyolítása, online reklámhelyek bérbeadása, apróhirdetési helyek bérbeadása illetve
szolgáltatása az apróhirdetés hirdetője részére, adatgyűjtés és kutatás, statisztikák készítése, adatok rendszerezése
és szerkesztése számítógépes adatbázisban, online kereshető adatbázis készítése és elérhetővé tétele.
38

Távközlés (az osztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információs

társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervező és kutató tevékenység, ipari elemző

és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; online apróhirdetések
közzétételéhez felület és tárhely biztosítása, adatbázishoz, online adatbázishoz való hozzáférés biztosítása,
interaktív online apróhirdetés közzétételi szolgáltatás nyújtása, hozzáférés biztosítása hálózati rendszerekhez,
üzenetküldő rendszer működtetése és elérhetővé tétele; számítógépes szoftverek és programok többszörözése,
korszerűsítése, kölcsönzése, számítógép programok installációja; számítógép-szoftver fenntartása.
45

Szellemi tulajdon használatának engedélyezése (licencia), így különösen számítógépes szoftver, letölthető

applikáció felhasználásának engedélyezése.
( 111 ) 224.161
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 03764
( 220 ) 2017.11.22.
( 732 ) CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MILLENIUM
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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szereplő valamennyi szolgáltatás).

37

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

szolgáltatás).
( 111 ) 224.162
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 03765
( 220 ) 2017.11.22.
( 732 ) CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Millenium negyed
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
37

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

szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.163
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02675
( 220 ) 2017.08.25.
( 732 ) ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kántor Gergely, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.164
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02765
( 220 ) 2017.09.04.
( 732 ) Orf Tünde, Töttös (HU)
( 541 ) KÍVÁNSÁGOK ÉJSZAKÁJA
( 511 ) 41

Kulturális tevékenységek rendezvények szervezése, szórakoztatás.

( 111 ) 224.165
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02763
( 220 ) 2017.09.04.
( 732 ) RiskCover Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Balogh - B. Szabó - Jean - Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Üzletszervezési és -vezetési tanácsadás.
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Számítógép-programozás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-szoftver fenntartása.

( 111 ) 224.166
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02773
( 220 ) 2017.09.05.
( 732 ) Scholtz Alex Gábor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16
18

Címkék, matricák; matricák; matrica.
Vízálló táskák; vászontáskák; hátitáskák [hátizsákok]; hátizsák, hátitáska; hátizsákok; hátizsákok,

hátitáskák; kis hátizsákok.
25

Dzsekik sportruházatként; melegítő felsők, sportos pulóverek; ruházat sportoláshoz; sport felsők, topok;

sportruházat; sportzokni; sportzoknik; fejpántok sportoláshoz; sport sapkák és baseball sapkák; sportsapkák;
sportcipő; sportcipők; edzőcipők, sportcipők; flip-flop papucsok, strandpapucsok; pólók; rövid ujjú pólók; rövid
vagy hosszú ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; hosszú ujjú pulóverek;
kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; környakas pulóverek; polár pulóverek; pulóverek;
pulóverek, szvetterek; rövidnadrágok, shortok; rövidnadrágok, sortok; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok;
nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak [sálak]; sálak [nyaksálak].
( 111 ) 224.167
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02981
( 220 ) 2017.09.20.
( 732 ) Csikesz Péter András, Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 12
35

Gépjárművek; járművek; járművek részei és szerelvényei; teheráru-szállító járművek.
Áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; célzott marketing; elektronikus kereskedelem

népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen
információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon keresztül, reklám- és eladási célokra;
elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez
kapcsolódó reklámszolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárművekhez
kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és
reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások;
interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások.
( 111 ) 224.168
( 151 ) 2018.04.12.
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( 210 ) M 17 03257
( 220 ) 2017.10.12.
( 732 ) Bleier Tibor Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 36
44

Biztosítási, nyugdíjalap kezelő pénzügyi szolgáltatások.
Humán egészségügyi szolgáltatások.

( 111 ) 224.169
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02305
( 220 ) 2017.07.14.
( 732 ) NKM Nemzeti Közművek Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) NKM
( 511 ) 4

Gáz üzemanyagok; elektromos energia.

35

Reklámozás.

36

Biztosításközvetítés; alkuszi/ügynöki tevékenység.

39

Szállítás csővezetéken és kábelen keresztül; energiaszolgáltatás; áramellátás; gázellátás [elosztás].

42

Energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás.

( 111 ) 224.170
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02306
( 220 ) 2017.07.14.
( 732 ) NKM Nemzeti Közművek Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Nemzeti Közművek
( 511 ) 4

Elektromos energia; gáz üzemanyagok.

35

Reklámozás.

36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosításközvetítés.

39

Szállítás csővezetéken és kábelen keresztül; áramellátás; gázellátás [elosztás]; energiaszolgáltatás.

42

Energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás.

( 111 ) 224.171
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02315
( 220 ) 2017.07.17.
( 732 ) Európa Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kazai Viktor ügyvéd, Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Európa Könyvkiadó
( 511 ) 9

Elektronikus könyvek.

16

Könyvek.

41

Könyvkiadás.

( 111 ) 224.172
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02665
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( 220 ) 2017.08.24.
( 732 ) Vincze Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 224.173
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02666
( 220 ) 2017.08.24.
( 732 ) Vincze Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gaál Zsolt, Debrecen
( 541 ) SZUSZ
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 224.174
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02667
( 220 ) 2017.08.22.
( 732 ) Sz. & L. Kerskedőház Kft., Pilisvörösvár (HU)
( 740 ) Dr. Kucsera László, Pilisborosjenő
( 541 ) RopStix
( 511 ) 30

Aprósütemények, kekszek; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukrászsütemények; csokoládé;

csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés
mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; fondant, tortamáz;
földimogyorós édességek; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; karamellák [cukorkák]; karamellkrém
[karamellizált tejkrém]; kekszek, rágcsálnivalók; macaron [mandulás cukrászsütemény]; mandulás édességek;
marcipán; marcipán massza; müzli; pralinék; rizssütemény; vajas kekszek [Petit-beurre]; csokoládé bevonatú
bonbonok; mentabonbonok, mentacukorkák; töltött cukorkák; töltelékes ostyák, nápolyik (csokoládé, gyümölcs
töltelékkel).
( 111 ) 224.175
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02668
( 220 ) 2017.08.24.
( 732 ) Sybrillo Kft., Kaposvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
42

Szórakoztató anyagok készítése videók formájában; videofelvételek készítése.
Számítástechnikai hardverek tervezése.

( 111 ) 224.176
( 151 ) 2018.04.12.
( 210 ) M 17 02670
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( 220 ) 2017.08.24.
( 732 ) SCB TRADE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Everlife Body4U
( 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;
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; 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.
( 111 ) 224.178
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 02591
( 220 ) 2017.08.16.
( 732 ) dr. Kigyóssy-Schmidt Éva, Berlin (DE)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) "Márk's Splendid Sister Rose"
( 511 ) 31

Növények, élő virágok, rózsák.

( 111 ) 224.179
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 02596
( 220 ) 2017.08.16.
( 732 ) VINUM 1842 HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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.
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( 111 ) 224.180
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 02389
( 220 ) 2017.07.25.
( 732 ) SHOOTING WORLD Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Cserép Edit, Budapest
( 541 ) Shooting World
( 511 ) 13

Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák.

28

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

( 111 ) 224.181
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 02390
( 220 ) 2017.07.25.
( 732 ) SHOOTING WORLD Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Cserép Edit, Budapest
( 541 ) shootingworld
( 511 ) 13

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

szereplő valamennyi áru).
18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és bevásárlótáskák.

28

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

( 111 ) 224.182
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 02589
( 220 ) 2017.08.16.
( 732 ) dr. Kigyóssy-Schmidt Éva, Berlin (DE)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) "Márk's Heilige Elisabeth"
( 511 ) 31

Növények, élő virágok, rózsák.

( 111 ) 224.183
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 02590
( 220 ) 2017.08.16.
( 732 ) dr. Kigyóssy-Schmidt Éva, Berlin (DE)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) "Márk's Saint Elizabeth of Hungary"
( 511 ) 31

Növények, élő virágok, rózsák.

( 111 ) 224.184
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 02585
( 220 ) 2017.08.16.
( 732 ) GAS Familia, s.r.o., Stara Lubovna (SK)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); égetett szeszes italok; likőrök; koktélok.

( 111 ) 224.185
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 01474
( 220 ) 2017.05.05.
( 732 ) Pannonsport Szervező és Marketing Kft. 100%, Szombathely (HU)
( 740 ) Kalmár Attila, Szombathely
( 546 )

( 511 ) 28

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

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 224.186
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 02817
( 220 ) 2017.09.11.
( 732 ) PAB Páholy Bt., Budapest (HU)
( 740 ) Bp. 202. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Tapaszok, kötszeranyagok, transzdermális tapaszok, talp-, és testfrissítő tapaszok.

( 111 ) 224.187
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 03046
( 220 ) 2017.09.27.
( 732 ) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) NEBULÓ
( 511 ) 30

Édesipari és cukrászati készítmények, különösképpen csokoládéalapú készítmények, továbbá kókuszalapú

édességek, kakaó- és kávéalapú termékek.
( 111 ) 224.188
( 151 ) 2018.04.16.
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( 210 ) M 17 03056
( 220 ) 2017.09.28.
( 732 ) Etyeki Kúria Borgazdaság Kft., Etyek (HU)
( 740 ) dr. Béres István Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kúria Klub
( 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).
41

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

szolgáltatás).
( 111 ) 224.189
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 03058
( 220 ) 2017.09.28.
( 732 ) Etyeki Kúria Borgazdaság Kft., Etyek (HU)
( 740 ) dr. Béres István Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kúria White
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermék; étkezési zsírok (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

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

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

szolgáltatás).
( 111 ) 224.190
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 03060
( 220 ) 2017.09.28.
( 732 ) Etyeki Kúria Borgazdaság Kft., Etyek (HU)
( 740 ) dr. Béres István Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kúria Red
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermék; étkezési zsírok (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

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

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

szolgáltatás).
( 111 ) 224.191
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 03064
( 220 ) 2017.09.28.
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( 732 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) MOL Campus
( 511 ) 16
35

Nyomdaipari termékek, újságok, promóciós anyagok, ideiglenes kiadványok.
Reklámozás, sajátmárkás termékkel folytatott kereskedelmi ügyletek, irodai munkák, írott kommunikáció és

adatok rögzítése.
36

Ingatlan ügyintézés, ingatlan hasznosítás.

42

Tudományos műszaki szolgáltatások, tervező és kutató tevékenység, ipari elemző és kutató szolgáltatások.

( 111 ) 224.192
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 02039
( 220 ) 2017.06.21.
( 732 ) ViDaNet Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Dr. Sipos Béla, Győr
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 224.193
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 02047
( 220 ) 2017.06.22.
( 732 ) Miramedtech UG, Neulingen (DE)
( 740 ) dr. Füredi Katalin, Budapest
( 541 ) Abrazor
( 511 ) 3

Gyógyszer nélküli kozmetikai cikkek.

10

Gyógyászati készülékek és műszaki eszközök.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.194
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 00760
( 220 ) 2017.03.06.
( 732 ) Völgyi Lajos, Siófok (HU)
( 541 ) Siópart
( 511 ) 16
41

Nyomtatott folyóiratok, magazinok.
Folyóiratok kiadása.

( 111 ) 224.195
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 01256
( 220 ) 2017.04.19.
( 732 ) Pharmafit Sport Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok; kozmetikai

készítmények.
5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek

és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára; tapaszok, kötszeranyagok; gyógyszerészeti készítmények;
gyógyhatású kenőcsök.
25

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

( 111 ) 224.196
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 02038
( 220 ) 2017.06.22.
( 732 ) Zámbó Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 28

Ajándéktárgyak forgalmazása, értékesítése.

35

Promóciós és marketing szolgáltatások, koncertek promóciója, reklámozás.

41

Koncertek szervezése, lebonyolítása, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások; koncertjegy foglalási,

jegyirodai szolgáltatások.
( 111 ) 224.197
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 01080
( 220 ) 2017.03.31.
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) Dr. Dulin György, Budapest
( 541 ) Borsodi Jeges
( 511 ) 32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; alkoholmentes sör, alkoholmentes sörízű italok; gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; szörpök.
41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 224.198
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 01090
( 220 ) 2017.04.03.
( 732 ) Senia G Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Almási Noémi, Budapest
( 541 ) Senia
( 511 ) 11

Elektromos- és nem elektromos fűtőberendezés, radiátor.

( 111 ) 224.199
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 01091
( 220 ) 2017.04.03.
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( 732 ) Senia G Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Almási Noémi, Budapest
( 541 ) Senia Group
( 511 ) 11

Elektromos- és nem elektromos fűtőberendezés, radiátor.

( 111 ) 224.200
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 01121
( 220 ) 2017.04.06.
( 732 ) Bakó Norbert Károly, Érd (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Ingatlanközvetítéssel, ingatlanforgalmazással, ingatlanügyletekkel, ingatlan bérbeadással és vétellel,

ingatlanépítéssel, ingatlanfelújítással, ingatlanjavítással kapcsolatos reklámozási szolgáltatások, kereskedelmi
ügyletek, kereskedelmi adminisztrációk, irodai munkák.
36

Ingatlanközvetítés; ingatlanforgalmazás; ingatlanügyletek; ingatlan bérbeadás és vétel.

37

Ingatlanépítés, felújítás, javítás.

( 111 ) 224.201
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 01365
( 220 ) 2017.04.26.
( 732 ) SARANTIS HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BE YOURSELF - "HELLO WORLD. THIS IS ME!" - #AbsoluteMeStories
( 511 ) 3

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

nem gyógyhatású szappanok; illatszerek, illóolajok, nem gyógyhatású kozmetikumok, nem gyógyhatású
hajszeszek; nem gyógyhatású fogkrémek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 224.202
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 01376
( 220 ) 2017.04.28.
( 732 ) Madarász Tamás 30%, Debrecen (HU)
Tóth Kornél 30%, Vámospércs (HU)
Eleven Events Kft. 10%, Budapest (HU)
Vass Antal Ákos 30%, Debrecen (HU)
( 740 ) Horváth Bence, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.203
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 01373
M1000

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 123. évfolyam 8. szám, 2018.05.02.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2017.04.28.
( 732 ) TAM CERT Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Karászi Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Nevelés; szakmai képzés.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 224.204
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 01572
( 220 ) 2017.05.15.
( 732 ) Dr. Antalfai Márta, Budapest (HU)
( 740 ) Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
16

Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével).
44

Orvosi szolgáltatások; pszichológiai szolgáltatások; személyiségfejlesztő szolgáltatások; terápiás

szolgáltatások.
( 111 ) 224.205
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 01573
( 220 ) 2017.05.15.
( 732 ) Dr. Antalfai Márta, Budapest (HU)
( 740 ) Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média.
16

Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével).
44

Orvosi szolgáltatások; pszichológiai szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; személyiségfejlesztő

szolgáltatások.
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( 111 ) 224.206
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 01778
( 220 ) 2017.05.31.
( 732 ) Gerendási István, Budapest (HU)
Szabó Imre Miklós, Budapest (HU)
Szabó Anikó, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Berendy Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BEAC SE Atlétika 1898 Szakosztály
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek: plakátok, szórólapok, hirdetések, molino, levélpapír,

prospektus.
41

Nevelés; szakmai képzés; sporttevékenységek.

( 111 ) 224.207
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 02061
( 220 ) 2017.06.22.
( 732 ) Takeda Pharma Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; marketing szolgáltatások.
41

Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek
publikálása; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető
videók biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári

szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak; orvosi ellátás;
orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; otthonok lábadozók
utókezelésére (1); otthonok lábadozók utókezelésére (2); pszichológus (szolgáltatások); távgyógyászati
szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 224.208
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 02063
( 220 ) 2017.06.23.
( 732 ) Takeda Pharma Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; marketing szolgáltatások.
41

Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek
publikálása; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető
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videók biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári

szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak; orvosi ellátás;
orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; otthonok lábadozók
utókezelésére (1); otthonok lábadozók utókezelésére (2); pszichológus (szolgáltatások); távgyógyászati
szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 224.209
( 151 ) 2018.04.16.
( 210 ) M 17 02064
( 220 ) 2017.06.23.
( 732 ) Takeda Pharma Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; marketing szolgáltatások.
41

Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek
publikálása; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető
videók biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári

szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak; orvosi ellátás;
orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; otthonok lábadozók
utókezelésére (1); otthonok lábadozók utókezelésére (2); pszichológus (szolgáltatások); távgyógyászati
szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 224.211
( 151 ) 2018.04.19.
( 210 ) M 17 02337
( 220 ) 2017.07.20.
( 732 ) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel (CH)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PRONIK
( 511 ) 5

Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

(herbicidek).
( 111 ) 224.213
( 151 ) 2018.04.20.
( 210 ) M 17 03318
( 220 ) 2017.10.19.
( 732 ) Almotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógép szoftver és hardver mesterséges intelligencia funkcionalitásokhoz; mesterséges intelligenciára

optimalizált hardver egységek neurális hálózatokkal történő használatra; skálázható hardver megoldások
M1003
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mesterséges intelligencia funkcionalitások gyorsítására, elsősorban autonóm vezetéshez; adatfeldolgozó hardver

egységek és szoftver neurális hálózatokkal történő használatra; számítógép hardver alkatrészek, nevezetesen
félvezető eszközök, félvezető csipek és FPGA (felhasználás helyén programozható kapumátrix) eszközök
adatfeldolgozáshoz és mesterséges intelligencia funkcionalitásokhoz.
( 111 ) 224.214
( 151 ) 2018.04.20.
( 210 ) M 17 03319
( 220 ) 2017.10.19.
( 732 ) Almotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Önvezetéssel és autonóm járművekkel kapcsolatos számítógép szoftver és hardver; számítógép szoftver és

hardver önvezető és autonóm járművekhez való hardver és szoftver megoldások betanításához, hitelesítéséhez,
fejlesztéséhez és karbantartásához; számítógép szoftver és hardver vezetési szimulátorokhoz és részben-felügyelt
annotációs és kameraképen alapuló címkéző eszközökhöz; számítógép szoftver és hardver önvezető és autonóm
járművek kalibrálásához körbelátással is kapcsolatosan és sajáthelyzet korrigálására is, beleértve járművek több
kamerájából és érzékelőiből származó adatok gyűjtését; számítógép szoftver és hardver tesztelési és
helyzetanalízis adatok gyűjtésére, valamint az adatoknak mély tanuláshoz, önvezető funkcionalitásokhoz történő
szolgáltatására; számítógép szoftver és hardver önvezető és autonóm járművek funkcionalitásai betanításához,
hitelesítéséhez, fejlesztéséhez és karbantartásához, nevezetesen a következő funkcionalitásokra: mesterséges
intelligencia, mélytanulás, számítógépes látás, képanalizálás, képfelismerés, autonóm jármű monitorozása és
vezérlése, vezetővel segített jármű monitorozása és vezérlése, jármű alrendszer monitorozása és vezérlése,
döntéshozás járművezérléshez, adaptálás különböző vezetési kultúrákhoz és helyzetspecifikus vezetési
stílusokhoz, ember-gép interfészek járművekhez, objektumfelismerés, sávérzékelés, szemantikus szegmentálás
jármű vezérléshez, többobjektumos követés, környező tárgyak mozgási mintázatának követése és előrejelzése,
vészhelyzetek felismerése, navigáció és sajáthely meghatározás, arc analízis és képfelismerés.
( 111 ) 224.215
( 151 ) 2018.04.20.
( 210 ) M 17 03320
( 220 ) 2017.10.19.
( 732 ) Almotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógép szoftver és hardver szimulációs környezetekhez; számítógép szoftver és hardver önvezető és

autonóm jármű funkcionalitások teszteléshez és betanításához való szimulációs környezetekhez; önvezető és
autonóm jármű funkcionalitások end-to-end (elejétől végéig) és komponens alapú tesztelését lehetővé tevő
szimulációs környezetek; 3D-s objektumokat fotorealisztikusan visszaadó valós idejű szimulációs környezetek
neurális hálózat tanításához történő használatra.
( 111 ) 224.216
( 151 ) 2018.04.20.
( 210 ) M 17 02798
( 220 ) 2017.09.07.
( 732 ) Eastcastle Investments Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
M1004
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( 541 ) "3 Zrínyi"
( 511 ) 35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások,

kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36

Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások, biztosítás és pénzügyi ügyletek közvetítése ingatlanügyekkel

kapcsolatosan; ingatlanügyletek, ingatlanberuházás, ingatlaneladás, ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslése,
ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek, hitelirodák, biztosítási
ügynökségi tevékenység.
43

Ideiglenes szállásbiztosítás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; helyszínek

biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; étel- és italellátás; vendéglátás.
( 111 ) 224.217
( 151 ) 2018.04.20.
( 210 ) M 17 02453
( 220 ) 2017.08.02.
( 732 ) Metropolitan Life Insurance Company, New York, New York (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BIZTOS TÁRS EGY ÉLETEN ÁT
( 511 ) 36

Aláírási és adminisztrációs szolgáltatások egyéni és csoportos élet-, egészség-, ingatlan- és

gépjármű-biztosítással, életjáradékkal, nyugdíjalapokkal kapcsolatban, lakóingatlan- és kereskedelmi
jelzáloghitelezési szolgáltatások; ingatlanközvetítési és ingatlantulajdon-kezelési szolgáltatások; kölcsönös alap
közvetítési és befektetési szolgáltatások, befektetési bankolás és alapkezelés; pénzügyi nyugdíjtervezési
szolgáltatások; alkalmazotti juttatási szolgáltatások, alkalmazotti juttatási tervek elkészítése, adminisztrációja és
menedzselése biztosítással és pénzügyekkel kapcsolatban.
( 111 ) 224.239
( 151 ) 2018.04.20.
( 210 ) M 17 02235
( 220 ) 2017.07.10.
( 732 ) COM-RON STEEL Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Adeghate Ernest, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
35

Szoftverek; beszédfelismerő szoftver; hangfelvételi- és adatrögzítő eszközök; mikrofonok.
Adatkezelési szolgáltatások; számítógépes adatkezelés; egészségügyi adatok kezelése.

( 111 ) 224.240
( 151 ) 2018.04.20.
( 210 ) M 17 01321
( 220 ) 2017.04.24.
( 732 ) Első Magyar Mikropigmentáló Kft. 100%, Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 10
44

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

( 111 ) 224.255
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 02836
( 220 ) 2017.09.12.
M1005
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( 732 ) MAXIMUM KOLOR Kft., Hernád (HU)

( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Festéket a festékboltból!
( 511 ) 2
35

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

kereskedelmi ügyletekről, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely kölcsönzése, információ és
tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi információs ügynökségek, reklámanyagok terjesztése, áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, üzleti információk.
( 111 ) 224.256
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 02837
( 220 ) 2017.09.12.
( 732 ) MAXIMUM KOLOR Kft., Hernád (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KONFRONT - Ahol az érvek ütköznek
( 511 ) 35

Online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, számítógépes nyilvántartások kezelése, adatgyűjtés

kereskedelmi ügyletekről, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely kölcsönzése, információ és
tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi információs ügynökségek, reklámanyagok terjesztése, áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, üzleti információk.
( 111 ) 224.257
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 02852
( 220 ) 2017.09.13.
( 732 ) NEXT MOVE Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.261
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 03625
( 220 ) 2017.11.08.
( 732 ) Somodi Bertold, Budapest (HU)
Csifári Máté, Budapest (HU)
( 541 ) WORLD IS MINE
( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
M1006
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.262
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 03515
( 220 ) 2017.11.02.
( 732 ) Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

Pénzügyi tanácsadás; ingatlanügyletek.

45

Jogi szolgáltatások.

( 111 ) 224.263
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 03368
( 220 ) 2017.10.24.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EXOROLFIN
( 511 ) 5

Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 224.264
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 02963
( 220 ) 2017.09.19.
( 732 ) HEXA-COOP, Cegléd (HU)
( 740 ) Erkel András, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 224.265
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 02952
( 220 ) 2017.09.19.
( 732 ) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Radnai Orsolya, Budapest
( 541 ) DiBee
M1007
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 224.266
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 02844
( 220 ) 2017.09.12.
( 732 ) Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai fodrászkészítmények; hajkozmetikai készítmények; hajpakolások; hajhidratáló készítmények;

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

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

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

Kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi,

kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási
termékekkel kapcsolatos fogyasztói tanácsadás.
( 111 ) 224.267
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 02842
( 220 ) 2017.09.11.
( 732 ) Kolozsvári Gyula, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 36

Értékbecslési szolgáltatások; befektetési tanácsadás.

( 111 ) 224.268
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 02835
( 220 ) 2017.09.12.
( 732 ) MAXIMUM KOLOR Kft., Hernád (HU)
( 740 ) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, számítógépes nyilvántartások kezelése, adatgyűjtés

kereskedelmi ügyletekről, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely kölcsönzése, információ és
tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi információs ügynökségek, reklámanyagok terjesztése, áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, üzleti információk.
( 111 ) 224.269
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 00133
( 220 ) 2017.01.17.
( 732 ) Laptop.hu Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

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

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

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

39

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

( 111 ) 224.278
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 03078
( 220 ) 2017.09.29.
( 732 ) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SESSIONS
( 511 ) 43

Vendéglátási és bár szolgáltatások.

( 111 ) 224.292
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 02862
( 220 ) 2017.09.14.
( 732 ) Beta-Trans Plus Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 224.299
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 03375
( 220 ) 2017.10.25.
( 732 ) Brown-Fomran Corporation, Louisville (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

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

( 111 ) 224.300
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 03376
( 220 ) 2017.10.25.
( 732 ) Brown-Fomran Corporation, Louisville (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

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

( 111 ) 224.301
( 151 ) 2018.04.24.
( 210 ) M 17 03377
( 220 ) 2017.10.25.
( 732 ) Brown-Forman Corporation, Louisville (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

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

A rovat 174 darab közlést tartalmaz.
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