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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 18 00399
( 220 ) 2018.02.08.
( 731 ) Bálint Ágnes 50%, Budapest (HU)
Kiss Károlyné 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Simorné dr. Kiss Erika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;
komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,
nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
7

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

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

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

borotvák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
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valamennyi áru).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
12

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

szereplő valamennyi áru).
14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (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).
18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
19

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

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

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 [fagyott víz] (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).
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Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

32

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).
37

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

szolgáltatás).
38

Távközlés (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).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 01323
( 220 ) 2018.04.23.
( 731 ) HUNGARNET Egyesület, Budapest (HU)
( 541 ) NETWORKSHOP
( 511 ) 41

Oktatás, konferenciák szervezése.

( 210 ) M 18 01328
( 220 ) 2018.04.25.
( 731 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VION D FORTE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és gyógyászati készítmények; diétás ételek és összetevők gyógyászati

használatra; étrend kiegészítők felnőttek és csecsemők számára; tapaszok és gyógyszeres tapaszok; vitaminok és
vitamin készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők gyógyászati használatra; probiotikus baktérium
készítmények gyógyászati használatra; az összes fent nevezett áru, nem gyógyszerek vér és/vagy vérzési
rendellenességek kezelésére vagy megelőzésére; vérkészítmények; vérproteinek terápiás célra; rekombináns DNS
technológiából származó gyógyászati vérkészítmények.
( 210 ) M 18 01330
( 220 ) 2018.04.25.
( 731 ) Merck KGaA, Darmstadt (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) D VION FORTE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és gyógyászati készítmények; diétás ételek és összetevők gyógyászati

használatra; étrend kiegészítők felnőttek és csecsemők számára; tapaszok és gyógyszeres tapaszok; vitaminok és
vitamin készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők gyógyászati használatra; probiotikus baktérium
készítmények gyógyászati használatra; az összes fent nevezett áru, nem gyógyszerek vér és/vagy vérzési
rendellenességek kezelésére vagy megelőzésére; vérkészítmények; vérproteinek terápiás célra; rekombináns DNS
technológiából származó gyógyászati vérkészítmények.
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( 210 ) M 18 01472
( 220 ) 2018.05.14.
( 731 ) Csordás Renáta, Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Orsolya Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg
( 546 )

( 511 ) 29

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

tej és tejtermékek.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; ecet, fűszeres mártások; fűszerek;
jég [fagyott víz].
32

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

és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 18 01607
( 220 ) 2018.05.29.
( 731 ) LEON COMFORT STEP Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
35

Cipők, lábbelik, papucsok, gyógypapucsok, házipapucsok, klumpák, szandálok.
Cipők, lábbelik, papucsok, gyógypapucsok, házipapucsok, klumpák, szandálok online-, kis- és

nagykereskedelme.
( 210 ) M 18 01885
( 220 ) 2018.06.19.
( 731 ) NPK Charolais Farm Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Állati velő táplálkozási célra; angolszalonna; bulgogi [koreai szarvasmarhából készült étel]; corn dogs

[virslik kukoricabundában]; disznóhús; disznózsír; faggyú, étkezési; fagyasztva szárított hús; hot dog virslik;
húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok (1); húsok(2); hús, tartósított; hús, tartósított (2); készítmények
húsleveshez; kocsonyák; kolbász (1); kolbász (2); liofílizált hús; máj; májpástétom; pacal; pektin táplálkozásra;
sonka; sózott hús; vadhús; virslik; zsírok, étkezési.
31

Algarobilla [állati táplálék]; darakeverék haszonállatok hízlalására; élesztő állati fogyasztásra; élőállatok;

élő baromfi; erősítő takarmány állatoknak; fekhelyek és almok állatoknak; földimogyoróból készült
takarmánypogácsa; földimogyoró liszt állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati
fogyasztásra; italok házikedvencek részére; kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak; lenliszt [takarmány];
lenmag állati fogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; liszt állatoknak; magvak állati fogyasztásra; magvak
[gabona]; mész állati takarmányhoz; növények; olajos takarmánypogácsák; repce takarmánypogácsák
szarvasmarháknak; rizsliszt [takarmány]; só szarvasmarháknak; szalma alom; szalma [takarmány]; szemes
gabona, feldolgozatlan; széna; takarmány istállóban tartott állatoknak; táplálékok és takarmányok állatoknak (1);
táplálékok és takarmányok állatoknak (2); tenyészállat-állomány; termékek állatok hizlalására; termékek baromfi,
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szárnyasok tojásrakásához; természetes gyep; zab.

35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetésiés reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; ideiglenes üzleti menedzsment; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása
és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés;
közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Online
piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti
segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
készítése; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2)termékminták,
áruminták terjesztése; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások
vásárlási megrendelések ügyintézése.
39

Áruk raktározása (1); áruk raktározása (2); áruszállítás; csatornazsilipek működtetése; csomagkézbesítés,

csomagszállítás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; fuvarozás, áruszállítás; postai úton rendelt áruk
kézbesítése; szállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítmányozás; teheráru szállítmányozás; termékek
csomagolása (1); termékek csomagolása (2).
( 210 ) M 18 01907
( 220 ) 2018.03.14.
( 731 ) Kerzner International Limited, Nassau (BS)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest
( 541 ) ATLANTIS
( 511 ) 35

Szállodai szolgáltatások népszerűsítése incentive jutalmazási program keretében; speciális

vendégszolgáltatásokat nyújtó incentive programok, kényelmi szolgáltatások és jutalmak törzsvendégeknek; az
ügyfelek hűségének előmozdítását célzó incentive jutalmazó program, amely ösztönzőleg hat a hotel- és szálló
törzsvendégekre, utazási irodákra, foglalási irodákra és rendezvény szervezőkre; ingatlanmarketing
szolgáltatások.
36

Ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; lakásügynökök; ingatlanértékelés; ingatlankezelés; bérházak

kezelése; lakások bérbeadása; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; ingatlanközvetítés; bevásárlóközpontokat,
bárokat, éjszakai klubokat, kaszinókat, éttermeket, színházakat és kiskereskedelmi üzleteket magában foglaló
komplexum bérlése; ingatlan- és vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlanszolgáltatások; ingatlanszolgáltatások:
bérlakások és villák lajstromba vétele, bérbeadása, közvetítése, irányítása és működtetése; ingatlanszolgáltatások:
nyaralók, bérlakások, és villák lízingje, bérbeadása, kezelése, társasági ingatlanok kezelése; lakástulajdonosok
közös képviselete közös érdekek és kölcsönösség alapján; lakástulajdonosok közös képviseletének szolgáltatása,
közös érdekek és kölcsönösség alapján.
37

Ingatlanfejlesztés; építőipari kivitelezés; épületek helyreállítása; épületek tartozékainak és szerelvényeinek

beszerelése; építkezések felügyelete; kivitelezés; kivitelezési konzultáció; kivitelezési információk.
39

Utazás és utasok szállítása; utasok csomagjainak szállítása; utasok és utasok csomagjainak szállítása; utazási

ügynöki szolgáltatások:, az utasok és az utasok csomagjainak szállítására vonatkozó megrendelések és foglalások;
utazásszervezés; kirándulások szervezése turistáknak víz alatti búvárkodás és snorkeling, hajós körutak és
hajóbérlés területén; utazásszervezés és utazási foglalási szolgáltatások; utasok szállítása; szállodai transzfer
szolgáltatások; utazás, kirándulás és sétahajózás szervezése és foglalása; utazás koordinálása egyének és
csoportok számára; túraszervezési szolgáltatások; túraszervezés: túrák szervezése és vezetése, valamint a túrákkal
kapcsolatos tájékoztatás; utazási irodai szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások: megrendelések és foglalások
szállításhoz; légi szállítás; tengeri szállítási szolgáltatások; kirándulások szervezése a turisták számára: víz alatti
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merülés és a snorkeling; hajós körutak és hajóbérlés; városnéző kirándulások és kikötői szolgáltatások; kikötői

szolgáltatások; kikötői szolgáltatások csónakkikötői szolgáltatásokra vonatkozóan, csónaktárolás, kikötői
kölcsönzői; kirándulások szervezése turisták számára a víz alatti búvárkodás és snorkelling, valamint sétahajózás
és hajóbérlés területén, csónakkirándulás és bérlés; túrák és sétahajózás szervezése; különjáratú tengeri járművek
bérlése; kikötőkre vonatkozó tájékoztatás; kikötési szolgáltatás; kikötői szolgáltatás a poggyászok átszállításához,
kikötő és az üdülőhely közötti szállítás; utazásszervezés: utazás szervezése és vezetése, valamint az utazással
kapcsolatos tájékoztatás.
41

Oktatás; szakmai képzés biztosítása; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatás

éjszakai klubok formájában; kaszinó létesítmények rendelkezésre bocsátása; gyermektáboroztatás; szórakoztató
akvárium program tengeri élőlények bemutatójával összekötve vízisportokat, motorcsónakozást és bemutatót,
vidámparki attrakciókat és csónakázást is magában foglaló élménypark által nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; éjszakai klubok szórakoztatási szolgáltatásai kaszinó szolgáltatások és kaszinó létesítmények
rendelkezésre bocsátása; szállodai szórakoztatási szolgáltatások; gyermektáborozási szolgáltatások nyújtása;
akváriumok kiállításainak szervezése; szórakoztatás (szállodák által szervezett); éjszakai klubok; pihenési
lehetőségek biztosítása; sportlétesítmények biztosítása; golf létesítmények biztosítása; sportversenyek szervezése
(golf- és teniszversenyek); golf létesítmények biztosítása (golfklub szolgáltatások); táboroztatás (szórakoztatás);
golfpályás szolgáltatások nyújtása; szakmai képzés; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakozás]; könyvtári
szolgáltatások; könyvkiadás; videószalagok kiadása; show műsorok készítése; játékok kölcsönzése;
játszóeszközök kölcsönzése; állatkerti szolgáltatások; modellt ülés művészek számára; nyereményjátékok
működtetése; szórakoztatási szolgáltatások; egészségklubszolgáltatások; oktatás és felszerelés biztosítása a
testmozgás területén; sportlétesítmények és teniszpályák biztosítása; szórakoztatás golf- és teniszversenyek
formájában; golfklub szolgáltatások; ütőhordó szolgáltatások; gyermektáboroztatási szolgáltatások.
43

Étel- és italszolgáltatás; ideiglenes szállás biztosítása; szállásadási szolgáltatások üdülőkben és

üdülőkomplexumokban; szállásszolgáltatás nyújtása, szállodai szállásbiztosítás; szállodai ösztönző
jutalomprogram szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások ideiglenes
szállás-és éttermi foglalásra; törzsvendégeknek nyújtott speciális szállodai szolgáltatások; üdülőhelyi szállodai
szolgáltatások; szálláshelyek biztosítása üdülőhelyeken; konferencia lehetőségek biztosítása; vendéglátóipari
szolgáltatás konferenciákon; utazási irodai szolgáltatások (hotelfoglalás), szállásfoglalás és étkezések rendelése és
foglalása, éttermi és bárszolgáltatások biztosítása; szállodai szolgáltatások; bárszolgáltatások; teaházak;
turistaházak kiadása; nyugdíjas otthonok; óvodák [gyermekfelügyelet]; állatpanziók; székek, asztalok,
asztalterítők, üvegáruk bérbeadása; kávézók; koktélbár szolgáltatás; főzőberendezések bérbeadása; szökőkutak
bérbeadása; világítástechnikai berendezések bérbeadása (nem színházak, TV stúdiók részére); ideiglenes
szállásszolgáltatás; üdülő és szállásszolgáltatások nyújtása; ideiglenes szállásfoglalás biztosítása; szállodai
szálláshelyek, szállodai szolgáltatások, üdülőszállodák szolgáltatásainak biztosítása; létesítmények (szállás)
biztosítása rendezvényekhez és találkozókhoz; utazási irodai szolgáltatások, időszakos szálláshelyek rendelése és
foglalása, éttermi asztalfoglalás; szállodai szobafoglalási szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások
[időmegosztás]; utazási irodai szolgáltatások, szállásfoglalások, szállás-és éttermi asztalfoglalások; éttermi és bár
szolgáltatások.
44

Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; gyógyfürdő és szépségszalon szolgáltatások; gyógyfürdő

szolgáltatások, kozmetikai testápolási szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; foglalások és rendelések
mások számára gyógyfürdőkbe és szépségszalonokba.
( 210 ) M 18 01934
( 220 ) 2018.06.22.
( 731 ) Centrál Kávéház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott viz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);
valamint bonbonok; csokoládé alapú italok; édességek; torták.
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).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutatás; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; marketing szolgáltatások; üzletszervezési és Üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kávé, tea, kakaó és
kávépótló szerek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: rizs; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: lisztek és más gabonakészitmények: a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: tápióka és szágó; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: fagylaltok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:cukor, méz,
melaszszirup; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: élesztő, sütőporok; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: só; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: mustár; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ecet, fűszeres mártások;
a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűszerek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: jég [fagyott viz]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: sörök; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ásványvizek és szénsavas
vizek és egyéb alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szörpök és
más készítmények italokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: alkoholtartalmú
italok (a sörök kivételével); a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kávé, tea, kakaó
és kávépótló szerek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: rizs; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: lisztek és más gabonakészítmények; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tápióka és szágó; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagylaltok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: cukor, méz, melaszszirup; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
élesztő, sütőporok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: só; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: mustár; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: ecet; fűszeres mártások; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
fűszerek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: jég [fagyott víz]; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sörök; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: szörpök és más készítmények italokhoz; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); közönségszolgálat.
43

Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávéházak; étel és ital catering; vendéglátás.

( 210 ) M 18 02007
( 220 ) 2018.06.30.
( 731 ) West-Line Group Kft., Budapest (HU)
( 541 ) West-Line
( 511 ) 37

Csőjavítási szolgáltatások; lefolyó dugulás elhárítása; lefolyócsövek karbantartása és javítása;

szennyvízcsatorna-beszerelési szolgáltatások; szennyvízcsövek helyreállítása; szennyvízcsövek karbantartása;
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szennyvízcsövek szervizelése; vízellátó berendezések karbantartása; vízszolgáltató berendezések vészhelyzeti

szervizelése; víztisztításra szolgáló berendezések javítása; vízvezeték-szerelés; vízvezetékek karbantartása;
lefolyójavítási szolgáltatások; lefolyó beszerelési szolgáltatások; csőszerelési szolgáltatások; épület javítás;
épületek felújítása.
( 210 ) M 18 02013
( 220 ) 2018.06.29.
( 731 ) GO MOBILITY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gosztonyi Bence, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Járművek kölcsönzése és bérbeadása,

( 210 ) M 18 02117
( 220 ) 2018.07.12.
( 731 ) Wang Qiang, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 18 02119
( 220 ) 2018.07.12.
( 731 ) Buzgó László Gábor, Nagykereki (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 210 ) M 18 02120
( 220 ) 2018.07.09.
( 731 ) Villám Klinika Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
5

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású illatszerek, esszenciaolajok.
Gyógyszerészeti, gyógyászati és egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek,

étrend-kiegészítők emberek számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek, gombaölő szerek.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
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( 210 ) M 18 02132
( 220 ) 2018.07.12.
( 731 ) TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Vadkerti Tibor, Debrecen
( 541 ) TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02134
( 220 ) 2018.07.12.
( 731 ) Mocca Negra Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)
( 740 ) Zsilinszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; csészék, csészealjak, edények, ivóedények, ivópoharak, kancsók, kávéskannák, nem
elektromos; kávéskészletek.
25

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

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 210 ) M 18 02146
( 220 ) 2018.07.13.
( 731 ) Walmark a.s., Třinec (CZ)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Testápolási cikkek; szájhigiénés készítmények; testápolási és szépségápolási készitmények; olajesszenciák és

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

Gyógyszerészeti és alternatív gyógyászati készítmények bármilyen táplálékkiegészítő kivételével;

gyógyászati szirupok (szörpök); gyógynövénykivonatok; gyógyteák gyógyászati célokra; gyógynövények;
krémek és balzsamok és kenőcsök gyógyászati alkalmazásra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra
bármilyen táplálékkiegészítő kivételével;; gyógyhatású olajok; zsírok gyógyászati célokra; ragasztószalagok,
ragtapaszok orvosi és gyógyászati célokra; gyógyító sók; tinktúrák gyógyászati használatra; élesztő
gyógyszerészeti célokra; orvosi kötszerek, orvosi kötözőanyagok és applikátorok orvosi készítményekhez;
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fertőtlenítők és fertőzésgátlók; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; szagtalanítók és légtisztítók, melyek az

5. osztályba tartoznak; higiéniás termékek nőknek; higiéniai készítmények és cikkek; gyógyászati és
állatgyógyászati készítmények és cikkek bármilyen táplálékkiegészítő kivételével; fogászati készítmények és
cikkek; szájöblítők gyógyászati célokra; orvosi fogászati öblögetők, szájöblítők; készítmények szagok
semlegesítésére; pelenkák csecsemőknek és inkontinenciában szenvedőknek; nedvszívó egészségügyi cikkek;
menstruáció során használt termékek; egészségügyi fehérneműk; tamponok; övék egészségügyi betétekhez;
inkontinencia betétek, nedvszívó betétek, törlőkendők, védő alsóruhák és kendők melyek az 5. osztályba
tartoznak; diagnosztikai készítmények; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények bármilyen
táplálékkiegészítő kivételével; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; gyógyhatású sók ásványvizes
fürdőkhöz; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyszerrel átitatott kendők; vágható sebtapaszok, leukoplaszt;
kötszerek, kötszerfélék, sebtapaszok; gyógyszeres tapaszok; orvosi kötszerek; szalagok visszérre; nedvszívó
vatták; vattapálcák, vattapálcikák gyógyászati használatra; gyógyszerrel átitatott vattapálcikák; növényi
gyógyszerek bármilyen táplálékkiegészítő kivételével; gyógynövényitalok gyógyászati használatra bármilyen
táplálékkiegészítő kivételével; gyógynövény vegyülékek orvosi használatra bármilyen táplálékkiegészítő
kivételével; gyógyteák; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; gyógyszerészeti krémek; gyógyhatású
testápolók; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; orgazmuskrémek; fájdalomcsillapító krémek; kézkrémek
gyógyászati használatra; gyógyszeres szájspray; szemészeti készítmények; orvosi borogatások bármilyen
táplálékkiegészítő kivételével; rágógumi gyógyászati célokra; kozmetikumok orvosi célokra.
10

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

műfogak; varratanyagok; orvosi eszközök szélszorulás és az emésztőtraktusban levő felfúvódás megszüntetésére
vagy enyhítésére; orvosi eszközök melyeknek az a hatása, hogy gázbuborékokat egyesítenek és így a
gázbuborékok az emésztőtraktusban könyebben felszívódnak vagy megszünnek; orvosi eszközök habzásgátló
hatással; orvosi eszközök az emésztőtraktusban levő szélszorulás kezelésére; kefék, ecsetek testüregek
tisztítására; ortopédiai kötések ízületekre, térdre és lábra; ortopédiai cikkek; övek ortopédiai célokra; ortopédiai
cipőtalpak; ortopédiai lábfejtámaszok; ortopédiai kötszerek; ortopédiai merevítők; ortopéd párnák; ortopédiai
szíjak; masszázsberendezések; masszázskészülékek személyes használatra; fejmasszírozók; lábmasszírozók;
elektromos esztétikai masszázskészülékek; testmasszírozók; fizioterápiás és rehabilitációs berendezések;
testrehabilitációs készülékek gyógyászati célokra; fizioterápiás elektronikus stimuláló készülékek; hallásvédő
eszközök; etetési segédeszközök és cumik; fogamzásgátló eszközök; orvosi képalkotó berendezések; sebészeti és
sebkezelési felszerelések; maszkok és berendezések mesterséges lélegeztetéshez; orvosi ruházat; protézisek és
mesterséges implantátumok; mesterséges szervek és implantátumok; hallókészülékek; fogpótlások; ortopédiai és
mozgást elősegítő segédeszközök; antireumatikus karkötők; karkötők orvosi, gyógyászati célokra.
( 210 ) M 18 02196
( 220 ) 2018.07.19.
( 731 ) IOI Future Tech Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati 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).
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Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.
( 210 ) M 18 02197
( 220 ) 2018.07.19.
( 731 ) IOI Future Tech Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati 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).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;
szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.
( 210 ) M 18 02199
( 220 ) 2018.07.23.
( 731 ) Balassa Dávid, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
41

Ételek kiszállítása; ételek csomagolása.
Szórakoztató, kulturális- és sport rendezvények szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások szervezése

és lebonyolítása, egyedi éttermi és kávéházi ételek, édességek, italok kidolgozása és szakmai képzésének
megszervezése.
43

Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; kávéházak; büfék; étkezdés; szállodai és panziói szolgáltatások;

terembérlés különböző rendezvényekhez.
( 210 ) M 18 02265
( 220 ) 2018.07.26.
( 731 ) Bessenyei István, Bereldange (LU)
( 740 ) Dr. Nagy Zsuzsanna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02266
( 220 ) 2018.07.26.
( 731 ) Bessenyei István, Bereldange (LU)
( 740 ) Dr. Nagy Zsuzsanna, Budapest
( 541 ) Femcafe.hu - ITT ÖNMAGAM LEHETEK
( 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).
( 210 ) M 18 02340
( 220 ) 2018.08.06.
( 731 ) dr. Horváth Gyula, Budapest (HU)
( 541 ) SÖRSTÁRSAK
( 511 ) 28

Játékok.

32

Sörök.

35

Reklámozás.

( 210 ) M 18 02366
( 220 ) 2018.08.07.
( 731 ) Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)
( 541 ) Konzinfo
( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások; jogi tanácsadás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások].

( 210 ) M 18 02369
( 220 ) 2018.08.08.
( 731 ) Rákos Blanka, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) YUKKU
( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02370
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( 220 ) 2018.08.08.
( 731 ) Nova Scienta Korlátolt Felelősségű Társaság, Soltvadkert (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt; trágyák;

műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
5

Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gömbaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek

(herbicidek).
44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 18 02373
( 220 ) 2018.08.08.
( 731 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Ketchup.

( 210 ) M 18 02374
( 220 ) 2018.08.08.
( 731 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Mustár.

( 210 ) M 18 02375
( 220 ) 2018.08.08.
( 731 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
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( 546 )

( 511 ) 30

Majonéz.

( 210 ) M 18 02381
( 220 ) 2018.08.08.
( 731 ) Tócóskert Téri Patika Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Testápolási cikkek; szájhigiénés készítmények; parfümök és illatanyagok; állatápolási készítmények;

olajesszenciák és aromakivonatok; tisztító és illatosító készítmények; dörzsölő szerek; szabó- és cipészviaszok.
5

Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; bébiételek; étrendkiegészítők állatok számára; fogászati

készítmények és árucikkek, gyógyhatású fogkrémek; egészségügyi készítmények és cikkek; fertőtlenítők és
fertőzésgátlók; szagtalanítók és légtisztítók; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; gyógyszeres és fertőtlenítő
szappanok és tisztítószerek; kártevőirtó készítmények és cikkek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és
cikkek; élő szervezetek és szövetek sebészeti célra; diagnosztikai készítmények és anyagok; gyógyszerek és
természetes gyógyszerkészítmények; gyógyászati kötszerek és applikátorok.
44

Emberi egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; fogászat; gyógyszerészeti szolgáltatások;

optikusok szolgáltatásai; mentális egészség szolgáltatások; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02408
( 220 ) 2018.08.13.
( 731 ) Pei Yachun, Kerepes (HU)
( 740 ) Ji Haiou, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Női táska; férfi táska; sporttáska; övtáska, válltáska; pénztárca; utazótáska; hátitáska; aktatáska; gurulótáska;

táskafélék.
( 210 ) M 18 02409
( 220 ) 2018.08.13.
( 731 ) Reflexshop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SÁR ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 28
35

Játékok, elektronikus játékok, játékszerek és ajándéktárgyak; testnevelési és sportcikkek.
Kereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások játékokkal, elektronikus játékokkal,
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játékszerekkel, ajándéktárgyakkal, testnevelési cikkekkel és sportcikkekkel kapcsolatban.

( 210 ) M 18 02410
( 220 ) 2018.08.13.
( 731 ) Trangoni Design Bt., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TRANGONI
( 511 ) 14

Diadémok, fejékek; díszek [ékszerek]; díszköveket tartalmazó ékszerek; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek]

személyes használatra; dísztűk, melltűk; dísztűk nemesfémből; divatékszer; drágakövekből készült ékszerek;
ékszer függők; ékszerek nemes anyagokból; ékszerek nem nemesfémből; fejre való ékszerek; fülbevalók;
füldíszek [ékszerek]; gyűrűk; karkötők, karperecek; láncok [ékszerek]; nemesfém ékszerek; amulettek [ékszerek];
apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; cipődíszek nemesfémből; ékszerek; gyöngyök szintetikus ámbrából;
gyöngyök [ékszerek]; gyűrűk [ékszerek]; jelvények nemesfémből; kalapdíszek nemesfémből; karkötők
[ékszerek]; mandzsettagombok; medalionok [ékszerek]; medálok; melltűk, brossok [ékszerek]; művészeti tárgyak
nemesfémből; nemesfém ötvözetek; nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek]; nyakláncok [ékszerek]; tűk
[ékszerek].
25

Fejdíszek [fátylak]; fejszalagok [ruházat]; fejfedők [kalapáruk]; főkötők [fejfedők]; boák [nyakbavalók];

díszzsebkendők [ruházat]; fátylak [ruházat]; jelmezek; kalapok; sapkák, kerek papi sapkák; kesztyűk [ruházat];
készruhák; köntösök, pongyolák; levehető gallérok; nyakkendők; mantillák [csipke fejkendők];
művésznyakkendők; övek [ruházat]; sapkák; sálak; turbánok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők.
26

Cipőcsatok; cipődíszek, nem nemesfémből; csatok [ruhakellékek]; csokrok hajra; díszjelvények, kitűzők;

hajcsatok, hajrögzítő eszközök; hajdíszek; hajdíszek fésűk formájában; hajszalagok; hajtűk; jelvények, nem
nemesfémből; kalapdíszek; koszorúk művirágokból; művirágok.
42

Divatkiegészítők tervezése; díszítő szerkezetek tervezése; díszítő minták tervezése; divattervezés;

divattervezési szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás; divattervezési tanácsadási szolgáltatások; ékszerek
tervezése; ékszertervezési szolgáltatások; fogyasztói termékek tervezése; grafikai tervezés; grafikus tervezés,
design; iparművészeti tervezés; ruha- és divattervezés; új termékek tervezése; ipari formatervezés.
( 210 ) M 18 02411
( 220 ) 2018.08.14.
( 731 ) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC, Los Angeles, California (US)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HERBALIFE NUTRITION
( 511 ) 29

Feldolgozott olajokból, zsírokból és diófélékből készült ételek és snackek; snack ételek, főtt dióféléket

tartalmazó snackek, szárított dióféléket tartalmazó snackek, pörkölt szójadióféléket tartalmazó snackek;
fehérjetartalmú snackek, emberi fogyasztásra szánt porított fehérje, levesek, készítmények leves készítéshez,
zöldségleves készítmények, tej, tejitalok, tejtermékek, emberi fogyasztásra szánt fehérje, emberi fogyasztásra
szánt fehérje por formájában, mely adott esetben ásványokat, vitaminokat és gyógynövényi összetevőket (nem
gyógyászati használatra), húst, halat, baromfi és vadhús kivonatokat tartalmaz; ehető olajak és zsírok: de
krémeket nem tartalmazva.
30

Kávé, tea, kakaó, csokoládé és kávén, teán, kakaón, csokoládén alapuló italok: fűszerek, alkoholmentes

italok és porított vagy sűrített készítmények alkoholmentes italok készítéséhez: porított italok és italkeverékek a
30-as áruosztály táplálkozási és étrend-egészségügyi diétákban való felhasználásra szánt terméki alapján,
snackek; snack ételek; por, keverékek készítésére.
32

Alkoholmentes italok; ásványvizek és szódavizek és más alkoholmentes italok, szirupok és más

készítmények italok készítésére; fogyasztásra kész italoktáplálkozási és étrend-egészségügyi diétákban való
felhasználásra; gyümölcsitalok és gyümölcslevek és más készítmények italok készítéséhez; fogyasztásra
kész,sűrített vagy porított alkoholmentes italok; porított italkeverékek; sport és atlétikaedzésre szánt italok;
fehérjét, ásványokat és vitaminokat tartalmazó sportitalok.
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( 210 ) M 18 02416
( 220 ) 2018.08.14.
( 731 ) Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gyarmati-Henzsel Annamária, Budapest
( 541 ) Semmelweis Egészségverseny
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02535
( 220 ) 2018.08.30.
( 731 ) Spartacus Vitorlás Egylet, Balatonföldvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 39
41

Hajóbérlés; hajózási szolgáltatások.
Sporttevékenységek; sportoktatás; sportversenyek rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése;

sportesemények rendezése.
( 210 ) M 18 02651
( 220 ) 2018.09.12.
( 731 ) Jagasicsné Csonka Hedvig, Budapest (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) CZUKORMADÁR
( 511 ) 18

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

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru);
bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantytúk
bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák
[állatbőrök]; iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk
[hevederek] csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek
(kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; oldaltáskák,
tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok]
csomagolásra, bőrből; táskák; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből.
24

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

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

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

bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, habakelengyék;
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csecsemőnadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák;

dzsörzék [ruházat]; egyenruhák; elasztikus(sztreccs) nadrágok; fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk];
fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok,felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat];
fűzős bakancsok; gabardinok [ruházat]; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók; harisnyakötők;
harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságvédö
alsónemük; izzadságfelvevö harisnyák; jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyűk [ruházat]; készruhák; kézelők
[ruházat]; kombinék [alsónemü];kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruházati]; kötöttáru; lábbeli
felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok; melegítők, szvetterek; mellények;
melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak,
gallérvédők; övek [ruházati]; papírruházat; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók;
prémsálak [szőrmék]; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak; szandálok; szoknyák;
szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok; térdszalagok,
harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik; zoknitartók.
( 210 ) M 18 02661
( 220 ) 2018.09.12.
( 731 ) Optimum Mérnökiroda Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CONTINEST
( 511 ) 6
39

Fém konténerek és fém szerelvényeik.
Konténerek bérbeadása, kölcsönzése.

( 210 ) M 18 02662
( 220 ) 2018.09.12.
( 731 ) EPO FASHION CO., LTD., GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Kozmetikumok; parfümök; illóolajok; levegőillatosító készítmények; tisztító tej toalettfelhasználásra;

mosodai készítmények; tisztítószerek; bőrápoló szerek [polírozók]; csiszoló készítmények; fogápolási szerek;
potpourrik [illatanyagok]; emberi vagy állati dezodorok.
9

Szemüvegek; vakításkorlátozó szemüvegek; szegélyjelzők [hemline markerek]; okostelefon-tokok,

öncsi-botok [selfy-botok]; kézi kézi monopodok]; laptopok számára készült táskák; fejhallgatók; tükrök [optikai
tükrök]; animált rajzfilmek; elektronikus hirdetőtáblák, lépésszámlálók; mérőeszközök; földmérő készülékek és
műszerek, súlymérő berendezések és műszerek.
14

Nemesfém-ötvözetek; ékszerdobozok; ékszer-beillesztések; brossok; láncok; nyakkendőcsipeszek;

fülbevalók; gyűrűk; órák; karórák.
18

Bőr, megmunkálatlan vagy félig megmunkált; táskák; kézitáskák; zsebtárcák; hátizsákok; utazótáskák;

sporttáskák; kofferek; bevásárló szatyrok; kozmetikai táskák felszerelés nélkül; bőrdíszítések bútorokhoz;
bőrfűzők; botok; esernyők; háziállatok ruházatai.
35

Reklámozás; kirakatrendezés; mások áruinak és szolgáltatásainak licenciájával kapcsolatos kereskedelmi

ügyintézés; divatbemutatók promóciós célokra; értékesitési promóció mások számára; online árucikkekkel
kapcsolatos szolgáltatás áruk és szolgáltatások vásárlói és eladói számára; import-export ügynöki szolgáltatások;
előadóművészek üzleti irányitása; áthelyezési szolgáltatások vállalkozások számára; vásárlási megbízások
adminisztratív feldolgozása; számvitel; szponzoráláskeresés; értékesítési standok bérlése; ruházati cikkekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 18 02731
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( 220 ) 2018.09.18.
( 731 ) SBTC Sport Kft., Salgótarján (HU)
( 740 ) Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 18 02732
( 220 ) 2018.09.17.
( 731 ) BayWa AG, München (DE)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1
4

Fagyálló anyagok; zsírtalanítók; kötőanyagok olajokhoz; benzinadalékok, adalékok; észterek.
Olajok és zsírok; ipari zsírok; kenőzsírok, motorolaj, hajtóműolaj, hidraulikolaj; elválasztószerek; benzin,

bioüzemanyagok.
( 210 ) M 18 02763
( 220 ) 2018.09.20.
( 731 ) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, DE (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LUCKY STRIKE ORIGINAL RED
( 511 ) 34

Cigaretta; dohány, nyers vagy gyártott; saját maga által sodrandó dohány; pipadohány; dohánytermékek;

dohánypótló (nem orvosi célokra); szivarok; szivarka; cigarettagyújtók; szivargyújtók; gyufák; dohányzási
cikkek; cigaretta-papír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők; zsebkészülék cigarettahengerléshez; kézi eszközök
dohánynak papírcsőbe történő befecskendezésére; elektronikus cigaretta; folyadékok elektronikus cigarettákhoz;
izzítandó dohánytermékek.
( 210 ) M 18 02801
( 220 ) 2018.09.25.
( 731 ) EPO FASHION CO., LTD., GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek; kabátok; nadrágok; szoknyák; ruhák kisbabáknak; fürdőruhák; vízálló ruházat; cipők;

kalapáruk; harisnyák; kesztyűk; sálak; csípőszorítók; alvómaszkok; zuhanysapkák.
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( 210 ) M 18 02808
( 220 ) 2018.09.25.
( 731 ) VITAFORT Zrt., Dabas (HU)
( 740 ) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VITAFORT
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyitermékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;
komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra (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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 02870
( 220 ) 2018.10.04.
( 731 ) Morgan King Group Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Geönczeöl Csaba, Budapest
( 541 ) GOLDEN BRIDGE
( 511 ) 34

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

( 210 ) M 18 02910
( 220 ) 2018.10.10.
( 731 ) Első Magyar Pékpont-Rendszer Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Sztruhár Krisztina, Rétság
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

( 210 ) M 18 02957
( 220 ) 2018.10.11.
( 731 ) Hegedűs Roland, Miskolc (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03301
( 220 ) 2018.11.08.
( 731 ) MOL Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03302
( 220 ) 2018.11.08.
( 731 ) MOL Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03303
( 220 ) 2018.11.08.
( 731 ) MOL Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) MOL ARÉNA
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 18 03304
( 220 ) 2018.11.08.
( 731 ) MOL Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) MOL ARÉNA SÓSTÓ
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
A rovat 51 darab közlést tartalmaz.

M2953

