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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 20 01572
( 220 ) 2020.06.04.
( 731 ) Dot-Ing 2001 Ingatlanirodák Kft., Tata (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás: pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; biztosítási ügynöki tevékenység:

hitelirodák; ingatlanügynökségek.
( 210 ) M 20 01578
( 220 ) 2020.06.05.
( 731 ) Free From Food Kft., Paks (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Élelmiszerekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások.

39

Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás.

43

bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;

elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;
ételek és italok biztosítása a vendégek otthonában; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok
szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfőzési, melegkonyhai
szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; étkeztetési szolgáltatások
rendezvénytermek számára; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi
szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bárlétesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi tájékoztató
szolgáltatások; grilléttermek; mobil éttermi szolgáltatások; pizzériák; svédasztalos éttermi szolgáltatások; vállalati
vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).
( 210 ) M 20 02658
( 220 ) 2020.09.07.
( 731 ) Egészségkártya Medical Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás
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keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; számítástechnikai

tanácsadás.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok
által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi rendelők; orvosi
szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok.
( 210 ) M 20 02713
( 220 ) 2020.09.11.
( 731 ) Vink Holding BV, Didam (NL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) NYOMDAKER
( 511 ) 1

Iparban használatos ragasztók; poliuretán ragasztók; ragasztócementek; feldolgozatlan műgyanták,

feldolgozatlan műanyagok; ragasztók, enyv, tömítők ipari célokra.
8

Kéziszerszámok, eszközök; penge kéziszerszámokhoz; kések; kaparókések; vésők; csempevágók;

csempeszerszámok; vakolókanalak; dekoratőr kések, kaparók; szerszámtáskák; szerszámtartó övek;
szerszámtáskák [töltött]; jégkaparók; alkatrészek és szerelvények az összes fent említett áruhoz.
16

Nyomdaipari termékek; írószerek, ragasztók írószerekhez vagy háztartási célokra; ragasztószalagok;

öntapadó csomagolószalagok; műanyag fólia csomagoláshoz; ragasztó műanyag fólia csomagoláshoz; műanyag
csomagolóanyagok.
17

Kaucsuk, guttapercha, gumi, csillámpala; extrudált műanyagok lapok, rudak, tömbök formájában

gyártáshoz; félig feldolgozott műanyagok; ragasztóval bevont műanyag lapok; színezett fóliák járművekhez;
plasztik fóliák; műanyag fóliák; laminált műanyag lapok gyártáshoz; laminált műanyag anyagok gyártáshoz;
csövek, szerelvények szintetikus anyagokból rugalmas csövekhez; tömítő, csomagoló és szigetelő anyagok; nem
fém hajlékony csövek; ragasztószalagok, zsinórok, kötözők és fóliák.
( 210 ) M 20 02964
( 220 ) 2020.10.02.
( 731 ) Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)
( 740 ) Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) uBlock
( 511 ) 11

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

berendezések.
( 210 ) M 20 03002
( 220 ) 2020.10.07.
( 731 ) Otthon Pláza Bt., Budapest (HU)
( 541 ) Otthon Pláza
( 511 ) 35
36

Kereskedelmi ügyletek; ingatlanmarketing; ingatlan tulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások.
Ingatlanközvetítés; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási szolgáltatások; bevásárlóközpontokkal

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi
szolgáltatások; épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; föld adásvételéhez
kapcsolódó ingatlanügynökségi szolgáltatások; föld ingatlan kezelés; időmegosztásos ingatlanokkal kapcsolatos
szolgáltatások; föld ingatlan kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás; időmegosztásos ingatlanok kezelése; ingatlan
adminisztráció; ingatlanbefektetések; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan
értékbecslés; ingatlanértékelés; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői
szolgáltatások; ingatlanbefektetés tervezés; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan lízing és bérleti megállapodások
ügyintézése; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanbefektetések kezelésével kapcsolatos
ingatlanszolgáltatások; ingatlanbefektetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; ingatlanérték-becslés;
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ingatlanberuházási tanácsadás; ingatlanirodák [apartmanok]; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítés;

ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására;
ingatlanmenedzsment; ingatlannal és telekkel kapcsolatos ingatlanügyi tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos
szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások;
ingatlanok bérbeadása; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanok
értékbecslésével kapcsolatos tájékoztatás; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok vásárlásával
kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;
ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai
üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; interneten keresztül történő
ingatlanügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; ipari létesítményekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások;
irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; irodák [ingatlanok] bérbeadása; kereskedelmi
ingatlan kezelés; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi
ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai; kiskereskedelmi helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési
szolgáltatások; lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakossági ingatlanbefektetési
tanácsadás; lakótelepekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanvagyon-kezelés;
ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; ügynökségek (ingatlan -); ügynökségi szolgáltatások ingatlan
megbízásból történő eladásához; vagyonkezelés, ingatlankezelés; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási
szolgáltatások; földek bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03235
( 220 ) 2020.10.28.
( 731 ) Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Computer Imperium
( 511 ) 9

Hordozható számítógépek, laptopok; számítógépes rendszerek; számítógépes szerverek; számítógéphez

kialakított perifériák; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való
használatra kialakított perifériák; falilámpa szerelvények [kapcsolók]; elektrooptikai kapcsolószerkezetek,
csatlakozók; villanykapcsolók; számítógépes hardverek világítás vezérléséhez; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.
35

Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban;
nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; informatikai berendezésekkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy
ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések kereskedelme; televízió készülékek kereskedelme;
reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; érzékelő kapcsoló
nagykereskedelem, érzékelő kapcsoló kiskereskedelem; távvezérlő eszközök nagykereskedelme az IOT számára,
távvezérlő eszközök kiskereskedelme az IOT számára; intelligens érzékelő kapcsolók nagykereskedelme,
intelligens érzékelő kapcsolók kiskereskedelme.
37

Számítógép javítási szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások; számítógép telepítési

szolgáltatások; számítógépek és számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; számítógépek
telepítése, üzembe helyezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások; számítógépes
hardverek és telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes
hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás].
42

Számítógépek specifikációinak tervezése; számítógépek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes
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rendszerek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, frissítése és bővítése; számítógépek

fejlesztése.
( 210 ) M 20 03376
( 220 ) 2020.11.10.
( 731 ) Wertán Kinga Klára, Erdőkertes (HU)
( 541 ) INTIM MEDICAL THERAPY SYSTEM 2020 WERTÁN KINGA
( 511 ) 41

Egészségnevelés prevenciós és rehabilitációs célzattal; szakmai képzés; sport- és kultúrális tevékenységek.

( 210 ) M 20 03411
( 220 ) 2020.11.12.
( 731 ) Melis Investment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások; emberi higiéniás és szépségápolási szolgáltatások;

higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok számára; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03577
( 220 ) 2020.11.20.
( 731 ) Horváth Péter, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Alexa Péter, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 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.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 20 03748
( 220 ) 2020.12.07.
( 731 ) BioVitaMix Feldolgozó és Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Dr. Papp Zoltán Ernő, Szeged
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök és sörtermékek.

( 210 ) M 20 03951
( 220 ) 2020.12.22.
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( 731 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 4

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

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; elektromos energia.
6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;
cégtáblák, cégérek fémből; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem világítóak és nem mechanikusak;
jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzőpanelek fémből, nem világítóak, nem mechanikusak; napelemeket
magába foglaló, fém tetőszerkezetek.
9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére,kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy
felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,
továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,
számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő
készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,
búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,
víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
19

Nem fém anyagok, építéshez és építkezéshez; nem fém merev csővek építéshez; aszfalt, szurok, kátrány és

bitumen; hordozható szerkezetek nem fémből; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés; elektromos vezetékek felújítása; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások;

elektromos és áramfejlesztő gépek üzembe helyezése; elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása;
elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések javítása; elektromos generátorok és
szélturbinák javítása; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; elektromos világító- és
áramellátó rendszerek üzembe helyezése; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel kapcsolatos
szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; mechanikus és villamos berendezések
karbantartáshoz és javításához kapcsolódó tanácsadás; áramellátó berendezések vészhelyzeti szervizelése;
áramfejlesztők javítása és karbantartása; áramfejlesztő berendezések, generátorok üzembe helyezése;
áramfejlesztő készülékek és berendezések javítása; áramfejlesztő készülékek és berendezések szervizelése;
áramfejlesztő készülékek és berendezések karbantartása; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe
helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; áramfejlesztő készülékek és
berendezések karbantartása, szervizelése és javítása; áramelosztó vagy - szabályozógépek és berendezések
javítása vagy karbantartása.
38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

40

Áramfejlesztés; elektromos áram fejlesztése; áram előállítás napenergiából; gáz- és áramfejlesztés;

áramfejlesztés geotermikus energiából; áram szélenergiából való előállítása; elektromos áram hullámenergiából
történő előállítása; energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; megújuló
energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés; elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; elektromos áram szén-dioxid leválasztás és tárolás útján történő előállítása.
41

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

42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 03952
( 220 ) 2020.12.22.
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( 731 ) MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 4

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

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; elektromos energia.
6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;
cégtáblák, cégérek fémből; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem világítóak és nem mechanikusak;
jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzőpanelek fémből, nem világítóak, nem mechanikusak; napelemeket
magába foglaló, fém tetőszerkezetek.
9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy
felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,
továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,
számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő
készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,
búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,
víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
19

Nem fém anyagok, építéshez és építkezéshez; nem fém merev csővek építéshez; aszfalt, szurok, kátrány és

bitumen; hordozható szerkezetek nem fémből; emlékművek nem fémből.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építkezés; elektromos vezetékek felújítása; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások;

elektromos és áramfejlesztő gépek üzembe helyezése; elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása;
elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések javítása; elektromos generátorok és
szélturbinák javítása; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; elektromos világító- és
áramellátó rendszerek üzembe helyezése; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel kapcsolatos
szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; mechanikus és villamos berendezések
karbantartáshoz és javításához kapcsolódó tanácsadás; áramellátó berendezések vészhelyzeti szervizelése;
áramfejlesztők javítása és karbantartása; áramfejlesztő berendezések, generátorok üzembe helyezése;
áramfejlesztő készülékek és berendezések javítása; áramfejlesztő készülékek és berendezések szervizelése;
áramfejlesztő készülékek és berendezések karbantartása; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe
helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; áramfejlesztő készülékek és
berendezések karbantartása, szervizelése és javítása; áramelosztó vagy - szabályozógépek és berendezések
javítása vagy karbantartása.
38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

40

Áramfejlesztés; elektromos áram fejlesztése; áram előállítás napenergiából; gáz- és áramfejlesztés;

áramfejlesztés geotermikus energiából; áram szélenergiából való előállítása; elektromos áram hullámenergiából
történő előállítása; energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; megújuló
energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés; elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; elektromos áram szén-dioxid leválasztás és tárolás útján történő előállítása.
41

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

42

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 00036
( 220 ) 2021.01.06.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 4. szám, 2021.03.01.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) Széll Tamás, Sajóivánka (HU)

( 740 ) Dr. Rakazki Tamás, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 21 00257
( 220 ) 2021.01.25.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) BONISOLUTE
( 511 ) 3
5

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 21 00258
( 220 ) 2021.01.25.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) BALMISOLUTE
( 511 ) 3
5

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
A rovat 16 darab közlést tartalmaz.
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