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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 233.075
( 151 ) 2020.12.11.
( 210 ) M 17 02746
( 220 ) 2017.09.01.
( 732 ) Deha Magazacilik Ev Tekstili Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Istanbul (TR)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MADAMECOCO
( 511 ) 20

Bútorok (bármely anyagból készült); matracok; párnák; légpárnák és légmatracok nem gyógyászati

használatra; vízágyak; tükrök; méhkasok, kaptárak; lépek kaptárakba és fakeretek lépekhez; ringató pihenőszékek
babáknak; járókák; bölcsők; bébikompok; hirdetőtáblák; keretek festményekhez és képekhez; személyazonosító
táblák; rendszámtáblák, nem fémből; névtáblák; azonosító címkék fából vagy szintetikus anyagból;
csomagolótartályok fából vagy műanyagból; hordók, szállítási vagy tárolási célokra; hordók, tároló dobok;
tartályok; dobozok; tárolóedények; szállítótartályok; ládák; rakodóraklapok és záróelemek a fent említett árukhoz,
fából vagy műanyagból; ebbe az osztályba tartozó szerelvényáruk fából és szintetikus anyagból;
bútorszerelvények fából és szintetikus anyagból; záró és nyitó szerkezetek fából és szintetikus anyagból;
dísztárgyak és dekoratív termékek fából, parafából, nádból, cukornádból, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,
elefántcsontból, bálnaszilából, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból, tajtékkőből, méhviaszból, műanyagból
vagy gipszből; fából, parafából, nádból, cukornádból, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból,
bálnaszilából, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból, tajtékkőből, méhviaszból, műanyagból vagy gipszből
készült figurák, ünnepi fali díszek, szobrok, trófeák; kosarak, halaskosarak; kennelek, fészkelőládák és
fekvőhelyek háziállatoknak; fából vagy szintetikus anyagból készült hordozható létrák és mozgatható
beszállólépcsők; bambuszfüggönyök; beltéri árnyékoló rolók; beltéri lamellás árnyékolók; berakott függönyök;
gyöngysorfüggönyök dekorációs célból; függönyakasztók; függönykarikák; függönyelkötők; függönykarnisok;
nem fémből készült kerékékek.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing és közönségkapcsolatok szolgáltatásai; kiállítások és

kereskedelmi vásárok szervezése hirdetési és kereskedelmi célból; tervezés hirdetési célokra; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; irodai tevékenységek szolgáltatásai; titkársági
szolgáltatások; újságelőfizetések intézése; statisztikák összeállítása; irodai gépek bérbeadása; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; telefonos üzenetközvetítés telefonon el nem érhető ügyfeleknek;
üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; üzleti konzultáció; könyvelés; kereskedelmi konzultációs
szolgáltatások; munkaerő-toborzások; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; állásközvetítő irodák;
import-export ügynökségek; munkaerőkölcsönzés; árverési szolgáltatások; mások megbízásából, különféle, az
alábbi termékek és szolgáltatások csoportosítása: villák, kanalak, kések és nem elektromos vágóeszközök,
szeletelők, hámozók konyhai használatra, beleértve a nemesfémből készülteket, vágó- és szúrófegyverek,
valamint pengék (fegyverek), eszközök és berendezések, melyek a szépségápolás kategóriájába tartoznak:
eszközök és berendezések borotválkozáshoz, epiláláshoz, manikűrhöz és pedikűrhöz, elektromos kézi eszközök
hajgöndörítéshez és hajegyenesítéshez, ollók, nem elektromos kéziszerszámok gépek, járművek és berendezések
szerelésére, valamint építkezési, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra, elektromos és nem
elektromos vasalók, gőzvasalók, nyelek kéziszerszámokhoz, bármilyen anyagból készült bútor, matracok, párnák,
légpárnák és légmatracok nem gyógyászati használatra, vízágyak, tükrök, kaptárak, mesterséges lépek kaptárakba
és fakeretek lépekhez, ringató pihenőszékek babáknak, járókák, bölcsők, bébikompok, hirdetőtáblák, keretek
festményekhez és képekhez, személyazonosító táblák, rendszámtáblák, nem fémből, névtáblák, azonosító címkék
fából vagy szintetikus anyagból, csomagolótartályok fából vagy műanyagból, hordók, szállítási vagy tárolási
célokra, hordók, tároló dobok, tartályok, dobozok, tárolóedények, szállítótartályok, ládák, rakodó raklapok és
záróelemek a fent említett árukhoz, fából vagy műanyagból, ebbe az osztályba tartozó szerelvényáruk fából és
szintetikus anyagból, bútorszerelvények fából és szintetikus anyagból, záró-és nyitó szerkezetek fából és
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szintetikus anyagból, dísztárgyak és dekoratív termékek fából, parafából, nádból, szalmából, szaruból, csontból,

elefántcsontból, bálnaszilából, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból, tajtékkőből, méhviaszból, műanyagból
vagy gipszből, fából, parafából, nádból, cukornádból, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból,
bálnaszilából, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból, tajtékkőből, méhviaszból, műanyagból vagy gipszből
készült figurák, ünnepi fali díszek, szobrok, trófeák, kosarak, halaskosarak, kennelek, fészkelőládák és
fekvőhelyek háziállatoknak, fából vagy szintetikus anyagból készült hordozható létrák és mozgatható
beszállólépcsők, bambuszfüggönyök, beltéri árnyékoló rolók, beltéri lamellás árnyékolók, berakott függönyök,
gyöngysorfüggönyök dekorációs célból, függönyakasztók, függönykarikák, függönyelkötők, függönykarnisok,
nem fémből készült kerékékek, kézi működtetésű nem elektromos tisztítóeszközök és készülékek, kefék (kivéve
ecsetek), fémforgács tisztítási célból, szivacsok tisztítási célból, acélgyapot tisztítási célból, ruhaszövet textilből
tisztítási célból, mosogatókesztyűk, nem elektromos polírozógépek háztartási használatra, szőnyegtisztító seprűk,
felmosórongyok, fogkefék, elektromos fogkefék, fogselymek, borotvapamacsok, hajkefék, fésűk, nem elektromos
háztartási és konyhai eszközök, ebbe az osztályba tartozó (kivéve villák, kések, kanalak) edények, lábasok,
serpenyők, palacknyitók, virágcserepek, szívószálak, nem elektromos főzőeszközök, vasalódeszkák és
vasalódeszka-huzatok, ruhaszárítók, ruhaszárító állványok, ketrecek háziállatoknak, beltéri akváriumok, beltéri
terráriumok állatok számára vagy növénytermesztés céljából, üvegből, porcelánból, agyagból vagy égetett
agyagból készült dísztárgyak és dekoratív termékek, nevezetesen szobrok, figurák, vázák és trófeák, egércsapdák,
rovarcsapdák, elektromos rovarcsapdák, légycsapók, párologtatók, illatszerpermetezők, illatszerpárologtatók,
elektromos vagy nem elektromos sminkeltávolító készülékek, púderpamacsok, neszesszerek, szórófejek
öntözőcsőhöz, szórófejek locsolókannákhoz, öntözőberendezések, kerti locsolókannák, nyers vagy félig
megmunkált üveg, az építési üveg kivételével, üvegmozaikok és porított üveg dekorációs célra, az építési üveg
kivételével, üveggyapot, kivéve szigetelési vagy textilipari használatra, szőtt vagy nem szőtt textilanyagok, (nem
más osztályba tartozó) textilből készült termékek háztartási célból, függönyök, ágytakarók, lepedők,
párnahuzatok, takarók, ágyterítők, törölközők, zászlók, címkék textilből, pólyák, hálózsákok kempingezés
céljából, szőnyegek, pokrócok, lábtörlők, gyékényszőnyegek, imaszőnyegek, linóleum padlóburkolás céljából,
műgyep, tornaszőnyegek, tapéták, nem textilből készült falvédők, lehetővé téve a vevők számára a termékek és
szolgáltatások kényelmes megtekintését és megvásárlását, akár kiskereskedelmi boltokban vagy
nagykereskedelmi outletekben, elektronikus média vagy katalógus által.
( 111 ) 233.179
( 151 ) 2020.12.17.
( 210 ) M 20 00637
( 220 ) 2020.03.02.
( 732 ) Liberty Press Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 38

Távközlési szolgáltatások; elektronikus levelezés; e-mail; internet-szolgáltatás; levelezési szolgáltatások;

rádióadás és internetes szolgáltatások.
( 111 ) 233.393
( 151 ) 2021.01.25.
( 210 ) M 18 03799
( 220 ) 2016.05.05.
( 732 ) Viwa Product Europa Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

M747

( 511 ) 32

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 7. szám, 2021.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Alkoholmentes italok; aloe vera italok, alkoholmentes; ásványvizek; izotóniás italok; limonádék; vizek.

( 111 ) 233.445
( 151 ) 2021.02.04.
( 210 ) M 19 02720
( 220 ) 2019.09.09.
( 732 ) Tellér Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft., Felsőpakony (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kukoricapehely; puffasztott kukoricapehely; puffasztott kukoricapehely snackek; kukoricából készült

extrudált élelmiszertermékek; kukoricát tartalmazó extrudált rágcsálnivalók; sajtos extrudált kukoricapelyhek;
kukoricaalapú sós rágcsálnivalók; kukoricából készült, gyűrű formájú rágcsálnivalók; kukoricából készült
rágcsálnivalók; kukoricából készült snack termékek; kukorica chipsek; kukoricalisztből extrudálással készült,
azonnal fogyasztható sós snack termékek; kukoricalisztből készült snack termékek; puffasztott kukoricából
készült rágcsálnivalók; puffasztott rizs szelet; puffasztott sajtgolyók [kukoricás rágcsálnivalók]; sajtízű,
puffasztott kukorica snackek; sajtgolyók [rágcsálnivalók]; sajtos puffasztott kukorica snackek; zöldség ízesítésű
kukorica chipsek.
( 111 ) 233.609
( 151 ) 2021.03.08.
( 210 ) M 20 02387
( 220 ) 2020.08.12.
( 732 ) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Borbély Zita, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37

Acélszerkezetek építése; acélszerkezetek építése épületekhez; acélszerkezetek felépítése; acélszerkezetek

hegesztése építési célra; ácsmunkák; alapok megerősítése; alapok vízállóvá tétele; alapozás vízállóvá tételére
szolgáló termékek felszerelése, alkalmazása; alapozási talajmunka; alapozások megépítése; alapozással
kapcsolatos földalatti építési munkák; aljzatok, alátétrétegek alkalmazása; állami, önkormányzati lakások építése;
árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; ásási, földkiemelési szolgáltatások; ásási szolgáltatások;
aszfaltozás; belső és külső falak, mennyezetek és tetők szigetelése; beltéri szigetelési és tömítési szolgáltatások;
beltéri válaszfalak építése; beton fényezés; betonburkolás; betonfeszítés; betonformáló rendszerek installálása;
betonozás; betonsimítás; betonszivattyúzás; betontömítés; betonzsaluzat installálása; betonzúzás; bevonatok,
burkolatok felvitele épületekre; bontási munkák, szolgáltatások; burkolás és csempézés; cölöpverés;
csatornafektetéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; csatornázási, szennyvízelvezetési szolgáltatások;
csatornazsilipek építése; csempézési szolgáltatások; csiszolás habkővel; csőfektetés; csőszerelési szolgáltatások;
csövek illesztése; csővezeték rendszerek üzembe helyezése; csővezetékek építése; csővezetékek fektetése és
építése; csővezetékek kiépítése; csővezetékek lefektetése; csővezetékek szerelése és javítása; csővezetékekkel
kapcsolatos földalatti építési munkák; díszletek építése; egyedi épületek építése; elektromos kivitelezési, üzembe
helyezési szolgáltatások; építés; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építésfelügyelet; építésfelügyelettel
kapcsolatos konzultáció; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési menedzsment; építési munka
felügyelete; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési szolgáltatások; építési területek elegyengetése;
építési területek előkészítése; építési területek szintezése; építkezés; építkezés alatti tűzvédelem; építkezés ipari
kötéllel történő megközelítéssel; építkezés, magasépítés; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezések helyszíni
felügyelete; építkezési projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; építőipari szolgáltatások;
épületalapok építése; épületbontás; épületbontási szolgáltatások; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási
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szolgáltatások; épületek díszítése; épületek építés alatti tűzállóvá tétele; épületek építése; épületek építése

megrendelésre; épületek, építmények, szerkezetek lebontása; épületek és építmények csörlőzése; épületek és más
szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építése; épületek
felújításának felügyelete; épületek festése; épületek festése és mázolása; épületek kivitelezése; épületek
lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; épületek lebontásának felügyelete; épületek megerősítése;
épületek süllyedésének megelőzése és helyreállítása; épületek szigetelése; épületek vakolása; épületrészek
építése; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; épületszigetelési és tömítési szolgáltatások; esztrich
[aljzat] alkalmazása; fagyökér eltávolítás; falburkoló lapok felszerelése; falépcsők építése; falépítés; fapadlózat
lerakása; felületi bevonatok alkalmazása; festékszórás; festés és lakkozás; festési és dekorációs szolgáltatások;
festési munkák; föld alatti építés; föld stabilizálása habarcs injektálás által; föld stabilizálása vibrációs tömörítés
által; földalatti aknák építése; földalatti építmények, szerkezetek építése; földalatti galériák építése; földalatti
közlekedési hálózatok építése; földalatti tartályok kiásása; földkiemelés; földmozgatási munkák; földterületek
árvízvédelmével kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; földtömörítés, talajszilárdítás; folyadékszállító
csővezeték hálózatok létesítése; folyosók, átjárók burkolása; függönyfalak építése; fülkék, kabinok építése;
galériák építése; gázellátó csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; gázellátó hálózattal, gázvezetékekkel
kapcsolatos földalatti építési munkák; gázszállító csővezeték hálózatok létesítése; geotermikus energia
berendezések építése; geotermikus fűtőberendezések építése; geotermikus közösségi fűtőberendezések építése;
gépek leszerelése; gipszkarton kivitelezési szolgáltatások; gipszkarton panelek felszerelése; gőzszállító
csővezeték hálózatok létesítése; habarcs erősítés alapzatokhoz; habarcsolási szolgáltatások; hálózatok fektetése;
házak építése; házak építése megrendelésre; házbővítések építése; házépítés; házfestés; helyszínek előkészítése
[építés]; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; helyszíni projektirányítás épületek építésével
kapcsolatban; hidraulikus eszközökkel végzett építési szolgáltatások; ideiglenes szerkezetépítési szolgáltatások;
infrastruktúra építés; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés];
ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; intézményi célt szolgáló épületek építése;
istállók építése; iskolák építése; kábelezéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; kábelfektetés; kábelfektetési
szolgáltatások; kazánok újratéglázása és újjáépítése; kémények lebontása; kéményépítés; kerítések felállítása;
kerti épületek építése [felállítás és üvegezés]; kiállítási standok, emelvények és bódék építése és felállítása;
kiállító standok építése; kőműves munkák; konyhák építése; konzultáció konstrukciókról; kotrással, ásással
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kőzetfúrás; közművek építése; közüzemi infrastruktúra építés; közüzemi
létesítmények építésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; külső és belső festés; külső oldali burkolás;
kútépítés; kútfúrás; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; lakóingatlan-építés; lakóingatlanok
építése; lépcsőfokok felületének előkészítése lefedésre és burkolásra; leszerelési, bontási szolgáltatások;
magánlakások építése; mechanikai emelési szolgáltatások az építőipar számára; mennyezet építés; mennyezet
kialakítás, szerelés; mennyezet textúra igazítás; mennyezetburkolás; nedvesség elleni szigetelési szolgáltatások;
napenergiát hasznosító közhasznú létesítmények építése; nehézgépészeti építkezés; nyilvános létesítmények
építése; oktatási épületek építése; öntözéssel kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; oszlopállítási, cölöp beverési
szolgáltatások; oszlopos előtetők, védőtetők építése; padlóburkolási szolgáltatások; padlóburkoló lapok lerakása;
padlóépítés; padlófelületek előkészítése lefedéshez és burkoláshoz; padozatok, deszkaburkolatok készítése;
palázás és csempézés; parkettázás; pillérek, oszlopok építése; pillérek, oszlopok lebontása; raktárak építése és
javítása; rekreációs [szórakoztató] célú komplexumok építése; résfalak építése; szabadidő-komplexumok építése;
szálláshelyek belső kialakítása [építés]; szárazföldi csővezetékek telepítése; szárazföldi építkezés; szaunák
építése; szellőzőaknák építése; szennyvízcsatornákkal kapcsolatos földalatti építési munkák; szennyvízrendszerek
építése; szigetelési szolgáltatások; szigetelőanyagok épületekbe, tetőkbe és szerkezetekbe való beépítése; szilárd
talajburkolatok építése; szolgáltatások épületek nedvesség elleni szigetelésére építés során; szolgáltatások föld
stabilizálására megerősítő rudak beillesztése által; szolgáltatások föld stabilizálására cement injektálás által;
szolgáltatások talaj cement befecskendezés általi stabilizálásához; szolgáltatások talaj stabilizálására habarcs
befecskendezés által; szolgáltatások talaj stabilizálására vibrációs tömörítés által; szolgáltatások védőbevonatok
felviteléhez épületek külső felületére; talaj lecsapolása; talaj stabilizálása megerősítő rudak beillesztése által;
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talajcölöpözés; talajkotrás; talajstabilizálás; talajstabilizáló habarcs injektálása; talajstabilizáló szolgáltatások

vibrációs tömörítéssel; tartozékok és szerelvények felszerelése épületekben; téglafalak burkolása; telkek, építési
területek megtisztítása; tetőfedési szolgáltatások; tetőfedő munkák; tetők építése; tetők lebontása; tetők szerelése;
tetőszigetelés; többszintes autóparkolók építése; töltések, földsáncok építése; üdülési szálláshelyek építése; utak
aszfaltozása; utak építése; útalapzatok építése; útburkolás; útburkolati csíkok felfestése; útburkolatok
felületmegmunkálása; útburkolatok tömítése; útburkoló szolgáltatások; útépítés; üzletek építése; üzlethelyiségek
átalakítása; vakolás [vakolási munkák]; vakolási szolgáltatások; válaszfalak építése; vásári standok és üzletek
építése; védőbevonatok felvitele épületekre; védőbevonatok felvitele épületfelületekre; védőbevonatok felvitele
üreges felületekre; védőfestékek felvitele épületekre; védőfestékek felvitele fára; verandák, télikertek építése;
vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; vidéki, mezőgazdasági létesítmények építése; villamossági,
elektronikai kivitelezési szolgáltatások; vízálló bélések alkalmazása; vízellátó berendezések építése; vízellátó
csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; vízellátó hálózattal kapcsolatos földalatti építési munkák;
vízelvezetés, talajlecsapolás; vízelvezető rendszerek építése; vízhatlan burkolatok felvitele tetőkre;
vízvezeték-szerelés; zsaluzási szolgáltatások; zsaluzat installálása betonozáshoz; beléptető rendszerek
felszerelése, üzembe helyezése; betörésjelző riasztók javítása; betörésjelző riasztók üzembe helyezése;
betörésjelző riasztók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; betörésjelzők felszerelése; betörésvédelmi
riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági rendszerek felszerelése; biztonsági rendszerek üzembe
helyezése; biztonsági zárak javítása; lakatosmunkák [javítás]; riasztó-felszerelési szolgáltatások; riasztók
beüzemelése; riasztók javítása; riasztók karbantartása és szervizelése; tűzjelző készülékek javítása; tűzjelző
készülékek javítása vagy karbantartása; tűzjelző készülékek üzembe helyezése; tűzjelző rendszerek felszerelése;
tűzriasztó készülékek; tűzriasztó készülékek javítása; tűzriasztó készülékek javításával vagy karbantartásával
kapcsolatos információszolgáltatás; tűzriasztó készülékek karbantartása; tűzriasztó rendszerek karbantartása és
szervizelése; tűzriasztók felszerelése és javítása; tűzvédelmi evakuációs rendszerek üzembe helyezése; vezeték
nélküli zárak beszerelése; zárak felszerelése; zárak felszerelése, cseréje, pótlása és javítása; zárszerelvények
felszerelése; bojlerek javítása vagy karbantartása; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása;
fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtéstechnikai szolgáltatások; fűtő- és hűtőberendezések üzembe
helyezése; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése;
fűtőberendezések beszerelése; fűtőberendezések épületekbe való utólagos beszerelése; fűtőberendezések
tervszerű szervizelése; fűtőberendezések üzembe helyezése; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása;
fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása; fűtőkészülékek javítása; fűtőkészülékek javítása és
karbantartása; hő visszanyerő készülékek javítása; klímaberendezések felújítása; klímarendszerek beüzemelése;
központi fűtés beszerelése; központi fűtés rendszerek üzembe helyezése; központi fűtés üzembe helyezése;
légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások;
légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari célra]; légkondicionáló berendezések üzembe
helyezése; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; légkondicionáló
berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; légkondicionáló
berendezések javítása és karbantartása; légkondicionáló berendezések javítása; légkondicionáló berendezések
tervszerű szervizelése; légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; légkondicionáló
berendezések javítása vagy karbantartása; szagtalanítási szolgáltatások; szellőző berendezések épületekbe való
utólagos beszerelése; szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szellőztető berendezések üzembe
helyezése; szellőztető berendezések javítása; szellőztető berendezések javítása és karbantartása; szellőztető
berendezések tervszerű szervizelése; akusztikus mennyezetek tisztítása; átereszek tisztítása; épületbelsők
takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek
mosása; épületek tisztítása [külső felületé]; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épülettakarítás, épülettisztítás;
gondnoki, házfelügyelői szolgáltatások; helyszínek takarítása rendezvények előtt és után; higiénikus tisztítás
[épületek]; középületek takarítása; külső falfelületek tisztítása; madarak okozta szennyeződés tisztítása
épületekről; mennyezetfelületek tisztítása; mennyezettisztítási szolgáltatások; padlásterek takarítása;
padlófelületek tisztítása; padlófényezés; szabadidőközpontok szerződéses takarítása; szállodák takarítása;
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víznyelő aknák tisztítása; ablakbevonatok felvitele; ablakfóliák felhelyezése; ablakkeretek beszerelése;

ablakkeretek cseréje; ablakkeretek festése; ablakok beszerelése; ablakok cseréje; ablakok hőszigetelése; ablakok
javítása; ablakok karbantartása; ablakok üvegezése; ablakszerelvények felszerelése; ablaktisztítás; beltéri
árnyékolók, rolók javítása; dupla üveg beszerelése; épületüvegezési szolgáltatások; másodlagos üvegezés
felszerelése; redőnyök felszerelése és javítása; reluxák felszerelése és javítása; rolók felszerelése; táblaüveg
beépítési és javítási szolgáltatások; üveg behelyezése, felszerelése; üveges munkák, üvegezés; üveg és
üvegelemek felszerelése; üvegezés; üvegezés felújítása; üvegezés [üvegáruk]; üvegezett épületszerkezetek
felszerelése; védőfilmek felvitele üvegre; bútorasztalos munkák [javítás]; bútorfelújítás, restaurálás; bútorfestés;
bútorjavítás; bútorok javítása; bútorok karbantartása; bútorok lakkozása, fényezése; kárpitjavítás; kárpitozás;
szekrények javítása; szekrények újraburkolása; újrakárpitozás; felvonójavítás; felvonók és liftek üzembe
helyezése; felvonók felszerelése és javítása; felvonók javítása; felvonók javítása és karbantartása; felvonók
karbantartása; felvonók [liftek] javítása vagy karbantartása; felvonószerelés; liftek üzembe helyezése; faanyag
gombafertőzésének megszüntetése; felületek kezelése állatriasztó készítményekkel; helyiségek kártevő- és
rovarbiztossá tétele; helyiségek vizsgálata szú jelenlétének kimutatására.
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Beszédírás, nem reklámcélra; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális

számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;
dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus
kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus
könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja;
elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak kiadása;
felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok
szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképek közzététele; füzetek kiadása; hírlevélkiadási
szolgáltatások; hírlevelek kiadása; írott szövegek szerkesztése; írott szövegek kiadásával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok szerkesztése,
nem reklámcélokra; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos dokumentumok
megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói szolgáltatások; kiadványok
megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; megrendelésre történő írás nem reklámcélokra; multimédia
publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú
szövegek publikálása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott
anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése
elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten; nyomtatott
anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek] kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása;
nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok kiadása; nyomtatványok kiadása és
szerkesztése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú
nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek
kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz;
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem
letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online, nem letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és
utazók által használt listák megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; poszterkiadás; prospektusok kiadása;
szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos nyomtatványok kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegírás; szövegek
kiadása; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása cd-rom-ok formájában;
szövegek kiadása elektronikus média formájában; szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve
reklámszövegek]; tudományos munkák közzététele; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások;
útikönyv-kiadási szolgáltatások; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és
lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadások
szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; játékok szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek
rendezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú
gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások,
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bemutatók szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása;

képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel
kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel
kapcsolatos konferenciák rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel
kapcsolatos szemináriumok szervezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;
kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák
szervezése; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások
lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási
célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; konferencia szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával
és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kulturális célú bemutatók,
kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kulturális célú vetélkedők,
versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
műértéssel kapcsolatos műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; művészeti galériák által nyújtott kulturális,
oktató és szórakoztató szolgáltatások; művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; művészeti versenyek
szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások
rendezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú
kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú
kongresszusok szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú
szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek
szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási konferenciák
levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási
szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek
szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos
szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos
szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése; összejövetelek lebonyolítása; rekreációs célú konferenciák
szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs célú szemináriumok szervezése; rekreációs,
szabadidős versenyek rendezése; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és
kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése,
lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;
szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztatási célú
összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; szórakoztatással kapcsolatos
szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztató célú kiállítások
lebonyolítása; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók szervezése és lebonyolítása; üzleti célú gyűlések,
szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok szervezése; workshopok
[képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; audiovizuális felvételek készítése; előre felvett videofilmek
elkészítése; eredeti felvételek készítése; felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet; fényképészeti filmvágás;
fényképszerkesztés; filmek és videofilmek gyártása; filmformátumok kidolgozása; filmszerkesztés, vágás;
fotóösszeállítások készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy
videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése;
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hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hanganyagok készítése; hangfelvétel

készítés; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális hangfelvételek
szolgáltatása az internetről; nyers audiofelvételek készítése; oktatási beszámolók készítése; oktatási célú hang- és
videofelvételek készítése; oktatási filmek gyártása; oktatóvideók készítése; portréfényképezés; speciális effektes
animációk készítése filmekhez és videókhoz; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató
anyagok készítése videók formájában; szórakoztató hangfelvételek gyártása; szórakoztató multimédiás műsorok
biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató videoszalagok készítése;
videó szerkesztés; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; videofelvételek készítése;
videofelvételek szerkesztése; videók, videofelvételek készítése; videokészítési szolgáltatások; videorögzítés;
csapatépítés (oktatás); diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; képzés és oktatás;
képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése; képzések tartása; képzési célú
előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; képzési célú
műhelyek; képzési célú túrák lebonyolítása; képzési célú túrák szervezése; képzési lehetőségek biztosítása;
képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára;
kézművességgel és iparművészettel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; létesítmények biztosítása
oktatási célokra; létesítmények biztosítása oktatáshoz; műhelyek szervezése; műhelyek lebonyolítása [képzés];
oktatási célú műhelyek; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kongresszusok szervezése; oktatási
létesítmények biztosítása; oktatási rendezvények lebonyolítása; összejövetelek szervezése az oktatás területén;
rekreációs célú kiállítások lebonyolítása; szemináriumok rendezése és lebonyolítása; szemléltetés [oktatási
célokra]; találkozók szervezése és lebonyolítása az oktatás területén; üzleti konferenciák lebonyolítása; vezetett
tanulmányi túrák lebonyolítása; vezetett tanulmányi túrák szervezése; díszletek kölcsönzése; létesítmények
bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős
tevékenységekhez; szabadidős létesítmények üzemeltetése; múzeumi kiállítások; múzeumi kurátorok
szolgáltatásai; múzeumi létesítmények és szolgáltatások biztosítása; múzeumi létesítmények, szolgáltatások
biztosítása bemutatókhoz; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi
létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];
múzeumok vezetése; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő előadások
szervezése; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók; helyfoglalás
előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások
szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási
szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;
jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős
rendezvényekre; jegypénztári szolgáltatások; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási
szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez.
43

Elszállásolási szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és

termek biztosítása; ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes szobabérlés; közösségi célú helyiségek
bérbeadása; pavilonok kölcsönzése, bérbeadása; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések
és távozások ügyintézése]; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása;
rendezvénysátrak bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállás biztosítása klubok,
csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai
szolgáltatások; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és terembérlési szolgáltatások;
szobák bérbeadása; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; bankettek és társas
összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése
[helyszínek]; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása; kiállítóhelyek biztosítása
hotelekben; konferencia létesítmények biztosítása; konferenciatermek biztosítása; létesítmények biztosítása
konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása vásárokhoz és
kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók, kiállítások
létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás találkozókhoz;
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termek kölcsönzése közösségi célokra; alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek

szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási
szolgáltatások (italok biztosítása); delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása
összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított
ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások
rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése;
ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok
felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek
számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;
ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek [szolgáltatások]; éttermi
szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat;
éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; grilléttermek;
italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi
szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; önkiszolgáló éttermek;
salátabárok; snack-szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés
megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások
ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tortadíszítések; vendéglátási szolgáltatások [étel- és
italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállások
foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók számára;
szállásrendelési szolgáltatások; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási
szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók
számára; szobafoglalás; szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások
biztosítása; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; ételrendelési szolgáltatások; éttermi
foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése.
( 111 ) 233.657
( 151 ) 2021.02.16.
( 210 ) M 17 00558
( 220 ) 2017.02.17.
( 732 ) GANZ Danubius Watercraft and Crane Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek; árusító automaták; anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; áramfejlesztő generátorok
(1); áramfejlesztő generátorok (2); automatikus kutatóhorgonyok tengerészeti célokra; csónakmotorok,
hajómotorok (1); csónakmotorok, hajómotorok (2); csörlők, vitlák; csöves szállító-szalagok, -berendezések
(pneumatikus); daruk (emelő és felvonó szerkezetek); dezintegrátorok, aprítógépek; dobok (gépalkatrészek);
emelő berendezések (1); emelő berendezések (2); emelőgépek, felvonók (liftek) (1); emelőgépek, felvonók
(liftek) (2); emelőszerkezetek (gépek); erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez; felvonó hevederek;
felvonóláncok (gépalkatrészek); felvonóvezérlő készülékek; fogaskerekes áttételek, nem szárazföldi
járművekhez; fogasléces emelők; fordulatszám csökkentő áttételek, nem szárazföldi járművekhez; függőleges
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tengelyű csörlők; hajtóláncok, nem szárazföldi járművekhez; hajtómotorok, nem szárazföldi járművekhez;

hengerek gépekhez; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez; hengerfejek motorokba; hengerművek,
hengersorok; hengerművek, hengersorok hengerei; hevederek szállítószalagokhoz (1); hevederek
szállítószalagokhoz (2); hidraulikus motorok és hajtóművek; hidraulikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és
hajtóművekhez; konvejorok, szállítószalagok; lapátos, kanalas kotrók (mechanikus); lendkerekek, lendítőkerekek
gépekhez; meghajtószerkezetek, nem szárazföldi járművekhez; mélyfúró berendezések, úszó vagy nem úszó;
motorok, nem szárazföldi járművekhez; mozgójárdák; mozgólépcsők; nyomatékváltók nem szárazföldi
járművekhez; pneumatikus emelők; pneumatikus szállítók; pneumatikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és
hajtóművekhez; rakodórámpák; sebességszabályozók gépekhez és hajtóművekhez és motorokhoz;
sebességváltók, nem szárazföldi járművekhez; sugárhajtóművek nem szárazföldi járművekhez; szabadonfutók,
nem szárazföldi járművekhez; szabályozók (géprészek); szívógépek ipari célokra; teherfelvonók, emelők, csörlők;
tekercsek, orsók, csévék (géprészek); tengelycsapok (gépalkatrészek); tengelyek gépekhez; tengelykapcsolók,
nem szárazföldi járművekhez (1); tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (2); tengelykapcsolók,
tengelykötések (gépek); turbinák, nem szárazföldi járművekhez; vagonemelők; váltakozó áramú generátorok;
vészhelyzeti áramfejlesztő generátorok; vetélők, hajók (géprészek); vezérlőkábelek gépekhez, motorokhoz vagy
hajtóművekhez; vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez; villanymotorok, nem szárazföldi
járművekhez.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; daruk (építőipari gépek) kölcsönzése; elektromos berendezések

üzembe helyezése és javítása; exkavátorok (kotrógépek) kölcsönzése; felvonók felszerelése és javítása; gépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gyárépítés; hajóépítés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról; víz
alatti építkezés; víz alatti javítások.
( 111 ) 233.684
( 151 ) 2021.03.05.
( 210 ) M 20 02332
( 220 ) 2020.08.06.
( 732 ) Dr. Kökényné Környei Réka, Budapest (HU)
( 541 ) A Lélek Illata
( 511 ) 44

Természetgyógyászati szolgáltatás, aromaterápiás szolgáltatás, gyógynövény terápia.

( 111 ) 233.751
( 151 ) 2021.03.08.
( 210 ) M 20 01676
( 220 ) 2020.06.15.
( 732 ) Teremi Beatrix Mária, Üröm (HU)
( 541 ) Rátonyi Róbert Díj
( 511 ) 35

Ideiglenes munkaerő közvetítése; színházak, társulatok közvetítése többféle színházi műfajban, állandó és

kiegészülő társulattal; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marketing; a díjátadókkal kapcsolatos
marketing és reklám tevékenység; hirdetési- és reklámszolgáltatások; televíziós, rádiós és internetes reklámozás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, valamint tudományos-,

szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal összefüggő
rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel összefüggő
bírálói tevékenységek; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása;
teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; kulturális, művészi,
tudományos és sport teljesítményt elismerő díjkiosztóünnepségek szervezése; sport- és kulturális tevékenységek,
valamint tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint
azzal összefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és
ezzel összefüggő bírálói tevékenységek; előadások szervezése és lebonyolítása: kulturális célú bemutatók,
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kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése.
( 111 ) 233.753
( 151 ) 2021.03.08.
( 210 ) M 20 02020
( 220 ) 2020.07.15.
( 732 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 541 ) LOVENDER
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 233.761
( 151 ) 2021.03.03.
( 210 ) M 20 02207
( 220 ) 2020.07.29.
( 732 ) GS Operating, LLC, Coppell, Texas (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GEXPRO SERVICES
( 511 ) 6

Fémből készült menetes rögzítők, nevezetesen csavarok, csapszegek, anyák, alátétlemezek és csapszegek,

acélszorítók.
7

Elektromos motorok és gépek; gépek hajtóművei, nevezetesen feszültségkapcsolók; ívoltók; vészcsengők,

nevezetesen tűzjelző vészcsengő; gépmotorok ventilátora; vákuumszivattyúk; szelepek, mint a gép részei,
nevezetesen szivattyúk; gépalkatrészek, nevezetesen perselyek és csapágyak; elektromos generátorok; szervo
motorok; hidraulikus turbinavezérlő rendszer; fordulatszabályozó berendezés.
9

Villamos berendezések, vezérlések és műszerek, nevezetesen berendezések és műszerek az elektromos áram

előállítására, elosztására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy vezérlésére; elektromos kapcsolások;
tárolóedények; akkumulátordobozok; acidiméter akkumulátorokhoz; elektromos akkumulátortöltő;
elektromágneses tekercselők; elektromos tekercsek; elektromos tekercstartók; katódok; fényelemek; az
elektromos berendezés elektromos komponensei; hőszabályozó berendezés; a bojler vezérlésére szolgáló eszköz;
elektromos megszakító; villanófény; vonalkódolvasók; elektromos átkapcsoló; elektromos eszközök és
berendezések az elektromos készülékek távirányítására; légkondicionáló és fűtőberendezések,
világítóberendezések; elektromos kapcsolók; elektromos átkapcsoló készülékek; fordulatszámmérők; elektromos
dugaszolóaljzatok; elektromos csatlakozók; elektromos elosztódobozok; elektromos kábel (egyesítő) dobozok;
dobozok és elektromos vezérlőtáblák; villamos érintkezések; nemesfémből készült villamos érintkezések;
elektromos konnektorok; kibocsátószelep-doboz; elektromosaljzat-fedél; vezérlőpanelek (elektromos);
nagyfeszültségű vezérlőberendezések; elektromos számlálókészülék; elektromos elosztók; elektromos átalakítók;
elektromos áramkörmegszakítók; elektromos érintkezők és kapcsolók; induktorok; armatúrák; elektromos
jelfogók; szabályozó ellenállások; izzókapcsolók; túlfeszültségvédelem-vezérlők; fényváltó; fojtótekercs;
félvezetők; hőmérséklet-szabályozók; áramegyenirányító; elektromos ceruzák; elektromos elosztószekrény;
elektromos elosztóasztal; elektromos elosztódobozok; elektromos jelfogók; biztosítékok; védőberendezések;
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vészjelző kürtök (szirénák); csengőgomb vagy -gombok; elektronikus ajtónyílásjelzők; elektromos berregők;

fémérzékelők ipari vagy katonai célokra; füstérzékelők; vízállásjelző; mágneses kódolók; mikrofonok;
hangszórók; hangosanbeszélők; hangszóródobozok; hangjelzéses figyelmeztető berendezés, hangjel a
repülőtereken és tűzjelző; világítótorony; a világítóberendezések ellensúlya; világító- vagy mechanikus
jelzőberendezések; világítócsövek reklám céljára; villanókörték; villanólámpák; optikai lámpák; elektronlámpák;
sötétkamralámpák (fényképészet céljára); fluoreszkáló (világító) réteg; zseblámpa; jelzést kibocsátó zseblámpa;
elektromos forrasztópáka; elektromos ívhegesztő berendezés; galvánelemek; napkollektorok; elektromos
akkumulátorok; tápegység; video-audio CD-lejátszók; elektronikus kártyaleolvasók és elektronikus, kóddal
működő zárak; mérőeszközök és -berendezések; elektrodinamikus berendezés távvezérelt hangjelzésekhez;
elektromos ajtónyitó berendezés; elektromos és elektronikus ajtónyitó berendezés; elektromos és elektronikus
kaputelefon; érmével működő kapuk gépkocsiparkolókhoz vagy parkolóhelyekhez; elektromos vagy elektronikus
műszer a házi vagy elektronikus műszerhang, áram vagy feszültség elemzésére; elektromos vagy elektronikus
műszer az elektromos áramelosztás felügyeletére; berendezés a foglaltság, számlálás, gyűjtés, tárolás,
elsőbbségfeldolgozás, bemenet ellenőrzésére, valamint adatok, információk és jelek kibocsátására és átvitelére;
telefonos megszakítók; mérőeszközök és -berendezések; voltmérők; ampermérők; elektromos
bemérőberendezések; frekvenciamérők; hőmérséklet-kijelzők; sebességkijelzők; kapcsolóberendezések;
elektromos vezetékek; az elektromos vezetékek anyaga; kábelcsatornák; elektromos kábelek; nagyfeszültségű
elektromos kábelek; merev elektromos vezetékek; fénysugárvezető vezetékek; rugalmas és extra-rugalmas
elektromos kábelek; szigetelt rézhuzalok; koaxális kábelek, savas átmenetek a motorokhoz; nem gyúlékony
elektromos kábelek; telefon-, biztonsági és televíziókábelek; borítás elektromos kábelekhez; optikai szálkábelek;
elektromos és elektronikus berendezések elektromos és IT vezetékhez; kábelek és aljzatok számítógépekhez;
elektromos és elektronikus műszerek az IT és elektromos vezetékek tesztelésére, elektromos és elektronikus
kábelvizsgáló; elektromos átalakító; csatlakozó dugasztest elektromos kábelekhez; elektromos kapcsolók;
azonosítóvezeték elektromos vezetékekhez; mágneses vezeték; telefonvezeték; elektromos és optikai
csatlakozóvezeték; az elektromos veszteség kijelző berendezés, adatfeldolgozó berendezés nem orvosi
alkalmazásra; műszeres kapcsolótábla, antennák; zavarszűrő berendezés; elektromágneses zsilipkapu;
felvonóvezérlő berendezés; elektromos berendezés rovarok befogására és elpusztítására; optikai karakterolvasó;
térdvédő dolgozóknak (kivéve ortopédiai térdvédőket); védőkesztyű; kesztyű balesetek elleni védelemre;
szemellenzők és védőszemüvegek; gázmaszkok (kivéve a műanyagbelégzéshez használt maszkokat);
szemellenzők; védősisak; balesetek, sugárzás és tűz elleni védőcipők; vonalkódolvasó; kézi elektronikus
berendezések a villamosenergia-ellátás elemzésére; megvételére és kinyerésére; kézi elektronikus számítógépes
berendezés a leltár kiegészítésére és kezelésére; kézi elektronikus számítógépes berendezés a
számkódleolvasásra; kézi számítógépes berendezés az árulista összeállítására.
11

Világítóberendezés; biztonsági berendezés világítás céljára; világítótestek; csillárok; zseblámpák;

világítólámpák; karácsonyfák és akváriumok megvilágítására szolgáló elektromos lámpák; padlólámpák;
laboratóriumi és biztonsági lámpák; izzószálak; elektromos fűtőszálak; ívlámpák; dugasztestek, gömbök és
lámpaüvegek; lámpafelfüggesztések; sugárvető; lámpaernyő; mennyezeti világítás; világítócsövek; elektromos
aljzatok világítótestekhez; zseblámpa; világító szórótest; elektromos kisüléssel működő világítócsövek;
búvárlámpák; vetítőlámpák; világítóberendezések és lámpák használatra; közlekedési eszközök
világítóberendezései; világítókörték és csövek, elektromos körték; eszközök és berendezések szárításhoz;
légszárítók; fénycsőelőtét; lámpa HID; fluoreszcens és inkandeszcens fűtőeszközök, üvegcsövek (desztillációs,
fűtő- vagy hűtőberendezések részeként), elektromos fűtőtestek; vízmelegítők; bojlerek; hővisszanyerő
berendezések; hőcserélők; vízmelegítő kályhák fürdőszobába; forró lemezek; fűtőlemezek; napelemes
kollektorok; hőtárolók és hővisszanyerők, ionizálóberendezések légtisztításra; légtisztító berendezések;
levegőszagtalanító berendezés; berendezés a levegő hűtésére; légkondicionáló berendezés; szellőztető
(légkondicionáló berendezés), ventilátor; légszűrő a légkondicionáló berendezéshez; légkondicionáló
berendezések; frisslevegő-fűtőberendezés; központi fűtéses lakások párásítására szolgáló berendezés; radiátorok
(fűtés); ventilátorborítók; konyhai elszívóberendezés borítója; tűzhelyek; fagyasztók; jégkészítő berendezések és
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gépek; hűtőszekrények; hidegkamrák; mikrohullámú sütők.

35

Elektromos áram, illetve a kábelek és vezetékek beszerzésére, elosztására, kapcsolására, átalakítására,

tárolására, beállítására, mérésére, figyelésére és vezérlésére szolgáló eszközökre és berendezésekre vonatkozó
nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és az internethálózatot; világításra,
fűtésre, légkondicionálásra és léghűtésre alkalmazott berendezésekre és termékekre, valamint háztartási
berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy
internethálózatot; vezeték, vezetékburkolat és kábel levágásához és kivágásához, fúrásához, méréséhez,
rögzítéséhez, levágásához lehámozásához és kifeszítéséhez alkalmazott kézi vagy elektromos eszközökre és
berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy
internethálózatot, a vezetékek hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához, csavarokra és
csapszegekre, valamint a mechanikai vagy kémiai rögzítéshez szükséges termékekre nagy- és kiskereskedelmi
szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy internethálózatot; a porszívózásra, takarításra, törölgetésre,
galvanizálásra, olajozásra, megszakításra, zsírozásra, fényezésre, szárításra és portalanításra, valamint helyi
hűtésre használatos termékekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a
telekommunikációt és/vagy internethálózatot, rugalmas csövekre, szigetelésre vagy szigetelőtermékekre és
anyagokra vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy
adatfeldolgozó hálózatot; az emberek, az áruk és a bejutási hely biztonságának felügyelésére használt
berendezésekre és felszerelésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a
telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az otthonok és ipari épületek modernizálására használt
eszközökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt
és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; hang, kép és adat átvitelére és megjelenítésére használt berendezésekre,
kommunikációs eszközökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a
telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az internetberendezésekre vonatkozó nagy- és
kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot, amely
tartalmazza az internetanyagokhoz és berendezésekhez szükséges adatfeldolgozó perifériákat, kapcsolókábeleket
és dugaljakat; az üzleti szervezést és irányítási tanácsadást; továbbá a kereskedelmi adminisztrációt; a
reklámszolgáltatásokat; kereskedelmi stratégiát és kereskedelmi irányítást és fejlesztést; szakmai konzultációt és
üzleti információt; marketinget; kiállítások; bemutatók, vásárok és szakmai piacok reklámcélú szervezését;
termékek kereskedelmi értékelését harmadik személy számára, elektromos és ipari anyagokkal kapcsolatos
kereskedelmi konzultációkat, hogy azok a műszaki leírásban megadottaknak megfeleljenek; valamint olyan ipari,
kereskedelmi és konstrukciós termékek és szolgáltatások nagykereskedelmi terjesztését, mint a rögzítők, motorok,
elektromos áramforrások, adattovábbító berendezések, világítóeszközök, földelt és exotermikus hegesztés, fűtő és
ventilációs rendszerek és azok alkatrészei, továbbá vezérlőberendezések, vegyi ellátás, tisztítás biztosítása,
vezérlések és átalakítók, kenőanyagok, tömítőanyagok; füst, szén-monoxid és tűz elleni védelem, beleértve az
érzékelőket és riasztókat; figyelőberendezés, eszközök a bejutás vezérlésére, riasztórendszer, átalakítók, kézi és
elektromos eszközök, időjeladó, programozható vezérlőszoftver, processzor és alkatrészei, markerjelek és
figyelmeztetőszalagok; a projekt irányításával és megnyerésével kapcsolatos szolgáltatások az elektromos
elosztás és ipari ellátás területén, valamint a felhasznált gépek és alkatrészek, továbbá a gyártóberendezések,
elektromos hangi és adatok útján történő kommunikáció, a vevőnek megfelelő ár, választék, feltalálói ellenőrzés
és ehhez tartozó szolgáltatások biztosítása, végül a vevőknek versenyképes ár, választék és feltalálói ellenőrzés
biztosítása az elektromos és elektronikus berendezések és ellátása területén.
37

Elektromos eszközök és berendezések felszerelése, karbantartása és javítása; világító-, fűtő-,

légkondicionáló, hűtő- és egyéb háztartási berendezés és termék felszerelése, karbantartása és javítása; riasztó-,
vezérlő- és figyelőkészülékek és berendezések felszerelése, karbantartása és javítása az otthonok, ipari
létesítmények modernizálására, vezetékek, vezetékborítók és kábelek vágására, szétvágására, fúrására, mérésére,
rögzítésére, levágására, lehámozására és kifeszítésére alkalmazott kézi vagy elektromos eszközök bérlése a
vezeték hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához, az elektromos áramot irányító, átalakító,
tároló, szabályozó és ellenőrző eszközök és berendezések bérbeadása.
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Elektromos áram elosztására alkalmazható eszközök és berendezések bérlése.

40

Áramszolgáltatás biztosítása ipari területeken harmadik személy részére.

42

Elektromos áram előállításával, elosztásával, átalakításával, tárolásával, szabályozásával, mérésével,

ellenőrzésével vagy elhelyezésével kapcsolatos anyagokra és berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció
és műszaki kutatás; világítással, légkondicionálással, fűtéssel, léghűtéssel kapcsolatos eszközökre, anyagokra és
berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció és műszaki kutatás; otthonok, ipari területek és ipari
építmények modernizálására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és műszaki kutatás; a személyek, áruk és ipari
felszerelések vagy szolgáltatások, valamint magántulajdonú ingatlanok biztonságának és távfelügyeletének
biztosítására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és kutatás; elektromos anyagokra és berendezésekre, beleértve a
kábeleket, a hűtő- és fűtőrendszereket, házmodernizálás, épületmodernizálás, ipari területek modernizálása,
biztosítására és felügyeletére vonatkozó műszaki projektek tanulmányozása, műszaki tanácsadás és tanulmányok
a műszaki értékbecslésről, kompatibilitáselemzésről és az elektromos anyagok integrációjának lehetőségéről egy
komplex elektromos berendezés formájában; az új termékek és szolgáltatások műszaki tervezése az anyagok és
elektromos berendezések, valamint az eszközök területén; műszaki tanulmányok, elemzések és
helyzetmegállapítások az elektromos eszközök és berendezések létrehozására és megvalósítására, termékminta
biztosítása harmadik személy számára, valamint műszaki tanácsadás az elektromos és ipari anyagok
kiválasztásával, biztosítva, hogy adataik megfeleljenek a műszaki leírásban feltüntetett adatoknak; műszaki
információ, részben online vagy internet, és/vagy telekommunikációs hálózat útján, amely az elektromos
anyagokra, eszközökre és berendezésekre vonatkozik, továbbá tartalmazza a világítás, elektromos működés, fűtés
és légkondicionálás, utcai jelzők, megfigyelés, riasztás, házak modernizálása, bejutási ellenőrzés, épületek és ipari
területek modernizálása vonatkozásában alkalmazható anyagokat, eszközöket és berendezéseket.
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Fémből készült menetes rögzítők, nevezetesen csavarok, csapszegek, anyák, alátétlemezek és csapszegek,

acélszorítók.
7

Elektromos motorok és gépek; gépek hajtóművei, nevezetesen feszültségkapcsolók; ívoltók; vészcsengők,

nevezetesen tűzjelző vészcsengő; gépmotorok ventilátora; vákuumszivattyúk; szelepek, mint a gép részei,
nevezetesen szivattyúk; gépalkatrészek, nevezetesen perselyek és csapágyak; elektromos generátorok;
szervomotorok; hidraulikus turbinavezérlő rendszer; fordulatszabályozó berendezés.
9

Villamos berendezések, vezérlések és műszerek, nevezetesen berendezések és műszerek az elektromos áram

előállítására, elosztására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy vezérlésére; elektromos kapcsolások;
tárolóedények; akkumulátordobozok; acidiméter akkumulátorokhoz; elektromos akkumulátortöltő;
elektromágneses tekercselők; elektromos tekercsek; elektromos tekercstartók; katódok; fényelemek; az
elektromos berendezés elektromos komponensei; hőszabályozó berendezés; a bojler vezérlésére szolgáló eszköz;
elektromos megszakító; villanófény; vonalkódolvasók; elektromos átkapcsoló; elektromos eszközök és
berendezések az elektromos készülékek távirányítására; légkondicionáló és fűtőberendezések,
világítóberendezések; elektromos kapcsolók; elektromos átkapcsoló készülékek; fordulatszámmérők; elektromos
dugaszolóaljzatok; elektromos csatlakozók; elektromos elosztódobozok; elektromos kábel (egyesítő) dobozok;
dobozok és elektromos vezérlőtáblák; villamos érintkezések; nemesfémből készült villamos érintkezések;
elektromos konnektorok; kibocsátószelep-doboz; elektromosaljzat-fedél; vezérlőpanelek (elektromos);
nagyfeszültségű vezérlőberendezések; elektromos számlálókészülék; elektromos elosztók; elektromos átalakítók;
elektromos áramkörmegszakítók; elektromos érintkezők és kapcsolók; induktorok; armatúrák; elektromos
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jelfogók; szabályozó ellenállások; izzókapcsolók; túlfeszültségvédelem-vezérlők; fényváltó; fojtótekercs;

félvezetők; hőmérséklet-szabályozók; áramegyenirányító; elektromos ceruzák; elektromos elosztószekrény;
elektromos elosztóasztal; elektromos elosztódobozok; elektromos jelfogók; biztosítékok; villámhárítók;
villámhárító-vezetékek; antennák és elektromos vagy elektronikus védőberendezések; vészjelző kürtök
(szirénák); csengőgomb vagy -gombok; elektronikus ajtónyílásjelzők; elektromos berregők; fémérzékelők ipari
vagy katonai célokra; füstérzékelők; vízállásjelző; mágneses kódolók; mikrofonok; hangszórók;
hangosanbeszélők; hangszóródobozok; hangjelzéses figyelmeztető berendezés, hangjel a repülőtereken és
tűzjelző; világítótorony; a világítóberendezések ellensúlya; világító- vagy mechanikus jelzőberendezések;
világítócsövek reklám céljára; villanókörték; villanólámpák; optikai lámpák; elektronlámpák; sötétkamralámpák
(fényképészet céljára); fluoreszkáló (világító) réteg; zseblámpa; jelzést kibocsátó zseblámpa; elektromos
forrasztópáka; elektromos ívhegesztő berendezés; galvánelemek; napkollektorok; elektromos akkumulátorok;
tápegység; video-audio CD-lejátszók; elektronikus kártyaleolvasók és elektronikus, kóddal működő zárak;
mérőeszközök és -berendezések; elektrodinamikus berendezés távvezérelt hangjelzésekhez; elektromos ajtónyitó
berendezés; elektromos és elektronikus ajtónyitó berendezés; elektromos és elektronikus kaputelefon; érmével
működő kapuk gépkocsiparkolókhoz vagy parkolóhelyekhez; elektromos vagy elektronikus műszer a házi vagy
elektronikus műszerhang, áram vagy feszültség elemzésére; elektromos vagy elektronikus műszer az elektromos
áramelosztás felügyeletére; berendezés a foglaltság, számlálás, gyűjtés, tárolás, elsőbbségfeldolgozás, bemenet
ellenőrzésére, valamint adatok, információk és jelek kibocsátására és átvitelére; telefonos megszakítók;
mérőeszközök és -berendezések; voltmérők; ampermérők; elektromos bemérőberendezések; frekvenciamérők;
hőmérséklet-kijelzők; sebességkijelzők; kapcsolóberendezések; elektromos vezetékek; az elektromos vezetékek
anyaga; kábelcsatornák; elektromos kábelek; nagyfeszültségű elektromos kábelek; merev elektromos vezetékek;
fénysugárvezető vezetékek; rugalmas és extra-rugalmas elektromos kábelek; szigetelt rézhuzalok; koaxális
kábelek, savas átmenetek a motorokhoz; nem gyúlékony elektromos kábelek; telefon-, biztonsági és
televíziókábelek; borítás elektromos kábelekhez; optikai szálkábelek; elektromos és elektronikus berendezések
elektromos és IT vezetékhez; kábelek és aljzatok számítógépekhez; elektromos és elektronikus műszerek az IT és
elektromos vezetékek tesztelésére, elektromos és elektronikus kábelvizsgáló; elektromos átalakító; csatlakozó
dugasztest elektromos kábelekhez; elektromos kapcsolók; azonosítóvezeték elektromos vezetékekhez; mágneses
vezeték; telefonvezeték; elektromos és optikai csatlakozóvezeték; az elektromos veszteség kijelző berendezés,
adatfeldolgozó berendezés nem orvosi alkalmazásra; műszeres kapcsolótábla, antennák; zavarszűrő berendezés;
elektromágneses zsilipkapu; felvonóvezérlő berendezés; elektromos berendezés rovarok befogására és
elpusztítására; optikai karakterolvasó; térdvédő dolgozóknak (kivéve ortopédiai térdvédőket); védőkesztyű;
kesztyű balesetek elleni védelemre; szemellenzők és védőszemüvegek; gázmaszkok (kivéve a
műanyagbelégzéshez használt maszkokat); szemellenzők; védősisak; balesetek, sugárzás és tűz elleni védőcipők;
vonalkódolvasó; kézi elektronikus berendezések a villamosenergia-ellátás elemzésére; megvételére és
kinyerésére; kézi elektronikus számítógépes berendezés a leltár kiegészítésére és kezelésére; kézi elektronikus
számítógépes berendezés a számkódleolvasásra; kézi számítógépes berendezés az árulista összeállítására.
11

Világítóberendezés; biztonsági berendezés világítás céljára; világítótestek; csillárok; zseblámpák;

világítólámpák; karácsonyfák és akváriumok megvilágítására szolgáló elektromos lámpák; padlólámpák;
laboratóriumi és biztonsági lámpák; izzószálak; elektromos fűtőszálak; ívlámpák; dugasztestek, gömbök és
lámpaüvegek; lámpafelfüggesztések; sugárvető; lámpaernyő; mennyezeti világítás; világítócsövek; elektromos
aljzatok világítótestekhez; zseblámpa; világító szórótest; elektromos kisüléssel működő világítócsövek;
búvárlámpák; vetítőlámpák; világítóberendezések és lámpák használatra; közlekedési eszközök
világítóberendezései; világítókörték és csövek, elektromos körték; eszközök és berendezések szárításhoz;
légszárítók; fénycsőelőtét; lámpa HID; fluoreszcens és inkandeszcens fűtőeszközök, üvegcsövek (desztillációs,
fűtő- vagy hűtőberendezések részeként), elektromos fűtőtestek; vízmelegítők; bojlerek; hővisszanyerő
berendezések; hőcserélők; vízmelegítő kályhák fürdőszobába; forró lemezek; fűtőlemezek; napelemes
kollektorok; hőtárolók és hővisszanyerők, ionizálóberendezések légtisztításra; légtisztító berendezések;
levegőszagtalanító berendezés; berendezés a levegő hűtésére; légkondicionáló berendezés; szellőztető
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(légkondicionáló berendezés), ventilátor; légszűrő a légkondicionáló berendezéshez; légkondicionáló

berendezések; frisslevegő-fűtőberendezés; központi fűtéses lakások párásítására szolgáló berendezés; radiátorok
(fűtés); ventilátorborítók; konyhai elszívóberendezés borítója; tűzhelyek; fagyasztók; jégkészítő berendezések és
gépek; hűtőszekrények; hidegkamrák; mikrohullámú sütők.
35

Elektromos áram, illetve a kábelek és vezetékek beszerzésére, elosztására, kapcsolására, átalakítására,

tárolására, beállítására, mérésére, figyelésére és vezérlésére szolgáló eszközökre és berendezésekre vonatkozó
nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és az internethálózatot; világításra,
fűtésre, légkondicionálásra és léghűtésre alkalmazott berendezésekre és termékekre, valamint háztartási
berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy
internethálózatot; vezeték, vezetékburkolat és kábel levágásához és kivágásához, fúrásához, méréséhez,
rögzítéséhez, levágásához, lehámozásához és kifeszítéséhez alkalmazott kézi vagy elektromos eszközökre és
berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy
internethálózatot, a vezetékek hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához, csavarokra és
csapszegekre, valamint a mechanikai vagy kémiai rögzítéshez szükséges termékekre nagy- és kiskereskedelmi
szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy internethálózatot; a porszívózásra, takarításra, törölgetésre,
galvanizálásra, olajozásra, megszakításra, zsírozásra, fényezésre, szárításra és portalanításra, valamint helyi
hűtésre használatos termékekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a
telekommunikációt és/vagy internethálózatot, rugalmas csövekre, szigetelésre vagy szigetelőtermékekre és
anyagokra vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy
adatfeldolgozó hálózatot; az emberek, az áruk és a bejutási hely biztonságának felügyelésére használt
berendezésekre és felszerelésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a
telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az otthonok és ipari épületek modernizálására használt
eszközökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt
és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; hang, kép és adat átvitelére és megjelenítésére használt berendezésekre,
kommunikációs eszközökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a
telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az internetberendezésekre vonatkozó nagy- és
kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot, amely
tartalmazza az internetanyagokhoz és berendezésekhez szükséges adatfeldolgozó perifériákat, kapcsolókábeleket
és dugaljakat; az üzleti szervezést és irányítási tanácsadást; továbbá a kereskedelmi adminisztrációt; a
reklámszolgáltatásokat; kereskedelmi stratégiát és kereskedelmi irányítást és fejlesztést; szakmai konzultációt és
üzleti információt; marketinget; kiállítások; bemutatók, vásárok és szakmai piacok reklámcélú szervezését;
termékek kereskedelmi értékelését harmadik személy számára, elektromos és ipari anyagokkal kapcsolatos
kereskedelmi konzultációkat, hogy azok a műszaki leírásban megadottaknak megfeleljenek; valamint olyan ipari,
kereskedelmi és konstrukciós termékek és szolgáltatások nagykereskedelmi terjesztését, mint a rögzítők, motorok,
elektromos áramforrások, adattovábbító berendezések, világítóeszközök, földelt és exotermikus hegesztés, fűtő és
ventilációs rendszerek és azok alkatrészei, továbbá vezérlőberendezések, vegyi ellátás, tisztítás biztosítása,
vezérlések és átalakítók, kenőanyagok, tömítőanyagok; füst, szén-monoxid és tűz elleni védelem, beleértve az
érzékelőket és riasztókat; figyelőberendezés, eszközök a bejutás vezérlésére, riasztórendszer, átalakítók, kézi és
elektromos eszközök, időjeladó, programozható vezérlőszoftver, processzor és alkatrészei, markerjelek és
figyelmeztetőszalagok; a projekt irányításával és megnyerésével kapcsolatos szolgáltatások az elektromos
elosztás és ipari ellátás területén, valamint a felhasznált gépek és alkatrészek, továbbá a gyártóberendezések,
elektromos hangi és adatok útján történő kommunikáció, a vevőnek megfelelő ár, választék, feltalálói ellenőrzés
és ehhez tartozó szolgáltatások biztosítása, végül a vevőknek versenyképes ár, választék és feltalálói ellenőrzés
biztosítása az elektromos és elektronikus berendezések és ellátása területén.
37

Elektromos eszközök és berendezések felszerelése, karbantartása és javítása; világító-, fűtő-,

légkondicionáló, hűtő- és egyéb háztartási berendezés és termék felszerelése, karbantartása és javítása; riasztó-,
vezérlő- és figyelőkészülékek és berendezések felszerelése, karbantartása és javítása az otthonok, ipari
létesítmények modernizálására, vezetékek, vezetékborítók és kábelek vágására, szétvágására, fúrására, mérésére,
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rögzítésére, levágására, lehámozására és kifeszítésére alkalmazott kézi vagy elektromos eszközök bérlése a

vezeték hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához, az elektromos áramot irányító, átalakító,
tároló, szabályozó és ellenőrző eszközök és berendezések bérbeadása.
39

Elektromos áram elosztására alkalmazható eszközök és berendezések bérlése.

40

Áramszolgáltatás biztosítása ipari területeken harmadik személy részére.

42

Elektromos áram előállításával, elosztásával, átalakításával, tárolásával, szabályozásával, mérésével,

ellenőrzésével vagy elhelyezésével kapcsolatos anyagokra és berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció
és műszaki kutatás; világítással, légkondicionálással, fűtéssel, léghűtéssel kapcsolatos eszközökre, anyagokra és
berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció és műszaki kutatás; otthonok, ipari területek és ipari
építmények modernizálására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és műszaki kutatás; a személyek, áruk és ipari
felszerelések vagy szolgáltatások, valamint magántulajdonú ingatlanok biztonságának és távfelügyeletének
biztosítására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és kutatás; elektromos anyagokra és berendezésekre, beleértve a
kábeleket, a hűtő- és fűtőrendszereket, házmodernizálás, épületmodernizálás, ipari területek modernizálása,
biztosítására és felügyeletére vonatkozó műszaki projektek tanulmányozása, műszaki tanácsadás és tanulmányok
a műszaki értékbecslésről, kompatibilitáselemzésről és az elektromos anyagok integrációjának lehetőségéről egy
komplex elektromos berendezés formájában; az új termékek és szolgáltatások műszaki tervezése az anyagok és
elektromos berendezések, valamint az eszközök területén; műszaki tanulmányok, elemzések és
helyzetmegállapítások az elektromos eszközök és berendezések létrehozására és megvalósítására, termékminta
biztosítása harmadik személy számára, valamint műszaki tanácsadás az elektromos és ipari anyagok
kiválasztásával, biztosítva, hogy adataik megfeleljenek a műszaki leírásban feltüntetett adatoknak; műszaki
információ, részben online vagy internet, és/vagy telekommunikációs hálózat útján, amely az elektromos
anyagokra, eszközökre és berendezésekre vonatkozik, továbbá tartalmazza a világítás, elektromos működés, fűtés
és légkondicionálás, utcai jelzők, megfigyelés, riasztás, házak modernizálása, bejutási ellenőrzés, épületek és ipari
területek modernizálása vonatkozásában alkalmazható anyagokat, eszközöket és berendezéseket.
( 111 ) 233.769
( 151 ) 2021.03.03.
( 210 ) M 20 02566
( 220 ) 2020.09.01.
( 732 ) Cselényi Bertalan, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sili Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Ékszer, amulett, arany, nyers vagy vert arany, aranyszál, bross, dísztü, ékkő, ékszerdobozok, ékszerkellékek,

ékszertok, óra, karóra, ékszertü, érme, ezüst, borostyánkő, féldrágakő, drágakő, gyémánt, függő, fülbevaló,
gyöngy, gyűrű, karkötő, időmérő, kapocs, jelvény nemesfémből, kalapdísz, kulcskarika, lánc, nyaklánc,
mandzsettagomb, medál, nyakkendőtű, nyaklánc, óradoboz, óratok, óralánc, óralap, óramutató, óraüveg, platina,
strassz, drágakőutánzat, óraszíj, zománcozott ékszer.
35

Ékszerekkel, órákkal, drágakövekkel, féldrágakövekkel kapcsolatos szabadtéri, telefonos, telemarketinges,

televíziós, webes, online, rádiós és internetes reklámozás, hirdetés, árubemutatás, értékesítés és kereskedelmi
ügyletek, kereskedelmi és reklámcélú kiállítások, vásárok, piackutatás, reklámanyagok, reklámfilmek.
( 111 ) 233.770
( 151 ) 2021.03.03.
( 210 ) M 20 02567
( 220 ) 2020.09.01.
( 732 ) Marshall Ablakgyárt Kft., Kál (HU)
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( 740 ) dr. Sili Dóra, Budapest

( 546 )
( 511 ) 6

Ablakok, ablakkeretek, ablaktokok, ablakredönyök, ablakszárnyak, ablakszárny rögzítők, ablakszerelvények,

ablakvasalatok, ablakzárók.
( 111 ) 233.771
( 151 ) 2021.03.03.
( 210 ) M 20 02568
( 220 ) 2020.09.01.
( 732 ) MARSHALL Ablakgyár Kft., Kál (HU)
( 740 ) dr. Sili Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Ajtók, ajtókeretek, ajtótokok, ajtószárnyak, ajtószárny rögzítők, ajtószerelvények, ajtóvasalatok, ajtózárók,

ajtópanelek.
( 111 ) 233.790
( 151 ) 2021.03.04.
( 210 ) M 20 02183
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Ügyfélkapcsolat-kezelő [CRM] szoftverek; üzletfolyamat-kezelő [BPM] szoftverek; vállalati

erőforrás-tervező [ERP] szoftverek; vállalati szoftverek; üzleti szoftverek.
( 111 ) 233.791
( 151 ) 2021.03.04.
( 210 ) M 20 02182
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) Ruppert Márton, Tagyon (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Balatonfüred-Csopak eredetmegjelölés termékleírásnak megfelelő borok.

( 111 ) 233.792
( 151 ) 2021.03.04.
( 210 ) M 20 02180
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) Kassay Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

A következő termékekkel kapcsolatos kis-, nagy- és online kereskedelmi szolgáltatások: sapkák;

úszósapkák; papucsok; fürdőköpenyek; pólók; pólóingek; ingek; kulacsok utazóknak; kulacsok [üresen];
kulacsok, üresen árusítva; bevásárló szatyor; táska; hűtőmágnesek; dekorációs hűtőmágnesek; íróeszközök; tea;
teák; masszázsolajak; illóolajok; reklámozás a turizmus és utazás terén; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások;
munka- és munkaerő közvetítés; marketing tanácsadás; turistalátnivalók üzleti vezetése; utazások promóciója
[reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési
szolgáltatások; üzleti tanácsadás; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; szálláshelyek árainak
összehasonlítása.
39

Turisztikai és utazási információnyújtás; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; kirándulások

szervezése turisták számára; kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos tájékoztatás turisták számára; utazási
helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; városnézés [turizmus]; utazásszervezés, túraszervezés; túraszervezés és
kivitelezés; túrák, utazások biztosítása; túrák szervezése és foglalása; körutak, túrák lebonyolítása; kirándulások,
túrák, társasutazások szervezése.
41

Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online

megjelentetése; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és
magazinok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás;
magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; magazinok multimédiás megjelentetése; könyvek és
magazinok megjelentetése; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; magazinok,
folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;
filmek és videofilmek gyártása; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése a közösségi
médiában való terjesztés céljából; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások
útján; online, nem letölthető videók biztosítása; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; szórakoztatás
biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; videók,
videofelvételek készítése; videókönyvtári szolgáltatások; videós szórakoztató szolgáltatások; videostúdiók
szolgáltatásai; turizmussal kapcsolatos címjegyzékek kiadása; kulturális, szórakoztatási és sport célú
rendezvényszervezés.
43

Szállásszervezés turisták számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; üdülési szállásfoglalási

szolgáltatások; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; utazási szállásadási információs
szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára.
( 111 ) 233.793
( 151 ) 2021.03.04.
( 210 ) M 20 02179
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) Hangmánia Rental Kft., Újlengyel (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Színpadi világításvezérlők bérbeadása; világítóberendezések bérbeadása színpadi felszerelésekhez; színpadi

világító felszerelések bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; világítóberendezések bérbeadása színházak
számára; világítóberendezések bérbeadása televízió-stúdióknak; világítóberendezések bérbeadása
moziforgatáshoz vagy filmstúdióknak; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók
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részére; világítóberendezések kölcsönzése koncerttermek vagy rendezvénytermek részére; hanglejátszó

készülékek kölcsönzése, bérbeadása; hangstúdiók felszerelésének biztosítása; nyilvános hangszóró-berendezések
bérbeadása; audio és videó berendezések kölcsönzése; audioberendezések kölcsönzése; audiovizuális és
fényképészeti berendezések és felszerelések bérbeadása; audiovizuális készülékek kölcsönzése.
( 111 ) 233.794
( 151 ) 2021.03.04.
( 210 ) M 20 02178
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) Vári Róbert, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Informatikai oktatás; informatikával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes képzés; számítógépes

programozás oktatása; számítógépes szoftveres képzés; számítógépes képzési szolgáltatások; számítógépes
programozással kapcsolatos oktatás; képzési szolgáltatások számítógépes programokkal kapcsolatban; képzés
számítógépes programok működtetése terén.
( 111 ) 233.795
( 151 ) 2021.03.04.
( 210 ) M 20 02176
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) Besenyei Lili, Budaörs (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Pamut vagy selyem rátétre készített festményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; pamut vagy

selyem rátétre készített festményekkel kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások; festményekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; festményekkel kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások;
kereskedelmi vagy reklámcélú művészeti kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiskereskedelmi szolgáltatások
művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz.
41

Képzőművészeti oktatás; oktatási célú műhelyek; művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

képzési célú műhelyek.
( 111 ) 233.796
( 151 ) 2021.03.04.
( 210 ) M 20 02174
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) Schmidt Kornél, Budapest (HU)
Antal-Bartalis Lilla, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 554 )
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( 511 ) 9

Alkalmazásszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; applikációs szoftver; letölthető alkalmazások mobil

eszközökkel történő használatra; mobil alkalmazások; mobiltelefon applikációk; oktatási számítógépes
alkalmazások; oktatási táblagép alkalmazások; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes
alkalmazásszoftverek; szoftver táblagépekhez; szoftverek; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz;
táblagép applikációk.
35

Dobozos készételekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos

kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások.
41

Főzéssel kapcsolatos levelező tanfolyamok; főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; főzőiskola

szervezése, lebonyolítása és rendezése; főzőtanfolyamok szervezése, lebonyolítása és rendezése; főzőversenyek
szervezésével kapcsolatos konzultáció; az éttermi szakmához kapcsolódó képzés; éttermi szolgáltatások
nyújtásával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; oktatás,
tanítás; oktatási szolgáltatások a főzéssel kapcsolatban; online képzések biztosítása; online kiadványok
megjelentetése; szakképzési tanfolyamok biztosítása; szakmai készségfejlesztés; szakoktatás, szakmai képzés;
szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;
tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanítási, oktatási tevékenységek
szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.
( 111 ) 233.797
( 151 ) 2021.03.04.
( 210 ) M 20 02195
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Széchenyi Pálmaház
( 511 ) 44

Gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógyszerészeti szolgáltatások; masszázs; mentális egészség

szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; gyógyfürdő szolgáltatások; gyógyfürdők által nyújtott gyógyászati kezelési
szolgáltatások; magánkórházi szolgáltatások; pszichológiai szolgáltatások; spa szolgáltatások, gyógyfürdők;
testművészet.
( 111 ) 233.798
( 151 ) 2021.03.04.
( 210 ) M 20 02196
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) Horváth Gábor, Kiskunhalas (HU)
Spisák Judit, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) HEDRON DESIGN
( 511 ) 20

Bútorok; fémbútorok; ágyak; asztalok fémből; asztalok; fürdőszobai szekrények; fűrészasztalok;

gardróbszekrények; irodabútorok; kerti bútorok; könyvespolcok; könyvszekrények; munkapadok, munkaasztalok;
műasztalosipari termékek [bútorok]; padok [bútorok]; szabadon álló válaszfalak [bútor]; tárolópolcok.
( 111 ) 233.799
( 151 ) 2021.03.04.
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( 210 ) M 20 02198
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) Füstösné Fodor Szilvia, Péteri (HU)
( 541 ) S.B.P. RSD CARP
( 511 ) 31

Állati takarmány készítmények; állati takarmány; állati táplálékok, takarmányok, granulátum, pellet

formájában; ehető csalik; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; feldolgozott magvak állati fogyasztásra;
gabonakészítmények mint állateledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra; haleledel; halliszt állati fogyasztásra;
halliszt (állati takarmány); haltápok (eledelek); horgászcsali (élő, természetes); kukoricatermékek állati
fogyasztásra; bojli, halcsali horgászati célból.
( 111 ) 233.801
( 151 ) 2021.03.04.
( 210 ) M 20 02368
( 220 ) 2020.08.11.
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) CHOLEZTA
( 511 ) 5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra, gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerészeti

készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények.
( 111 ) 233.805
( 151 ) 2021.03.04.
( 210 ) M 20 02374
( 220 ) 2020.08.11.
( 732 ) Lectus Consulting AG, Appenzell (CH)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti menedzsment, személyzeti menedzsment és szervezési tanácsadás elsősorban szállodai vállalkozások

részére; vállalatgazdasági konzultáció; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára és reklámkommunikációs
stratégiára vonatkozó tanácsadói szolgáltatások elsősorban szállodai vállalkozások részére.
39

Utasok és utazók szállítása; sofőrszolgáltatás; helyfoglalás utazással kapcsolatban.

43

Szállásügynökségek [hotelek, vendégházak]; bár szolgáltatás; vendéglátás; recepciós szolgáltatások

vendégek elszállásolásánál [érkezések és távozások ügyintézése]; szállodai szolgáltatások; motelszolgáltatások;
panziószolgáltatások; vendégszoba bérlési szolgáltatások; tárgyalóterem bérlési szolgáltatások; ételek és italok
biztosítása vendégek számára kávézókban; ételek és italok biztosítása vendégek számára étkezdékben; ételek és
italok biztosítása vendégek számára éttermekben; szobafoglalás; szobafoglalás hotelekben; szobafoglalás
panziókban; elszállásolási szolgáltatások [hotelek, panziók].
( 111 ) 233.820
( 151 ) 2021.03.04.
( 210 ) M 20 03364
( 220 ) 2010.06.04.
( 732 ) GALDERMA S.A., Suiza (CH)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ACTINICA
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( 511 ) 3

Naptejek.

( 111 ) 233.821
( 151 ) 2021.03.04.
( 210 ) M 20 01350
( 220 ) 2017.11.06.
( 732 ) Istobal, S.A.., L'Alcudia (Valencia) (ES)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; szoftverek és alkalmazások mobil

eszközökhöz; fizetési terminálok mosóberendezésekhez.
( 111 ) 233.825
( 151 ) 2021.03.05.
( 210 ) M 20 02378
( 220 ) 2020.08.12.
( 732 ) Nagy Szabolcs István, Domaszék (HU)
( 740 ) Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KASMÍR
( 511 ) 33

Alkoholos italok (a sörök kivételével); borok; égetett szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok;

gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; szeszes italok; vodka.
( 111 ) 233.832
( 151 ) 2021.03.05.
( 210 ) M 20 02873
( 220 ) 2020.09.25.
( 732 ) Balogh Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) Pivarnyikné Dr. Juhász Emőke Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 233.833
( 151 ) 2021.03.05.
( 210 ) M 20 02878
( 220 ) 2020.09.28.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) RYEQO
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 233.834
( 151 ) 2021.03.05.
( 210 ) M 20 02686
( 220 ) 2020.09.09.
( 732 ) Sony Pictures Television UK Rights Limited United Kingdom Company, London (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BALHÉS CSAJOK
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Szórakoztatási szolgáltatások televíziós sorozatok formájában.

( 111 ) 233.835
( 151 ) 2021.03.05.
( 210 ) M 20 02688
( 220 ) 2020.09.09.
( 732 ) Caffe Brando Kft., Kaposvár (HU)
( 546 )
( 511 ) 30

Kávé, kávé alapú italok, kávéaromák.

( 111 ) 233.838
( 151 ) 2021.03.08.
( 210 ) M 20 02118
( 220 ) 2020.07.23.
( 732 ) Csinos Zoltán, Ráckeve (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
14

Napszemüvegek; divatos napszemüvegek; napszemüvegláncok.
Ékszerek; gyűrűk [ékszerek]; karperecek, karkötők [ékszerek]; műanyag karkötők ékszerek formájában;

dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek] személyes használatra; aranyozott karkötők; aranykarkötők; gyöngykarkötők;
ezüstkarkötők; barátságkarkötők; ezüsttel futtatott karkötők; órával kombinált karperecek, karkötők; óraláncok;
óratokok; nemesfémből készült karkötők, karperecek; aranyozott gyűrűk; ezüstgyűrűk; nemesfémmel bevont
gyűrűk; nemesfémből készült gyűrűk; ezüsttel futtatott gyűrűk; kulcstartógyűrűk és láncok, valamint ezekhez
való függők; órák; digitális órák; szíjak órákhoz; díszdobozok órákhoz; elektronikus órák, karórák; órák és
karórák; láncok [ékszerek]; nemesfémből készült láncok [ékszerek]; ékszerkellékek; ékszeres dobozok.
18

Táskák, kézitáskák; estélyitáskák; guruló táskák; vízálló táskák; bőrutánzatból készült táskák; hétköznapi,

utcai táskák; sportruházathoz használt táskák; összehúzható szájú táskák; vállon átvethető táskák; bőrből készült
táskák és pénztárcák; pénztárcák, erszények.
( 111 ) 233.840
( 151 ) 2021.03.08.
( 210 ) M 20 02119
( 220 ) 2020.07.23.
( 732 ) Suban AG, Hergiswil NW (CH)
( 740 ) Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SUBAN
( 511 ) 10

Kanülök; katéterek; orvosi fogók, csipeszek; orvosi szondák; sebészeti kapcsok; sebészkések; sebészollók;

trokárok; tyúkszemvágó kések; orvosi kéziműszerek (nem elektromos működéssel); orvosi műszerek; szövetek
vágására szolgáló műszerek; állatorvosi készülékek és eszközök; fogszabályozáshoz használt eszközök,
berendezések; fülpiszkálók; fűrészek sebészeti használatra; kasztráló fogók, csipeszek; lancetták; orvosi szondák;
orvosi vezetődrótok, hullámvezetők; permetezők, porlasztók gyógyászati használatra; sebészeti készülékek és
eszközök; sebészeti szondák; spatulák gyógyászati célokra; ujjvédők gyógyászati használatra; urológiai
készülékek és eszközök.
( 111 ) 233.841
( 151 ) 2021.03.08.
( 210 ) M 20 02121
( 220 ) 2020.07.23.
( 732 ) Suban AG, Hergiswil NW (CH)
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( 740 ) Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 10

Kanülök; katéterek; orvosi fogók, csipeszek; orvosi szondák; sebészeti kapcsok; sebészkések; sebészollók;

trokárok; tyúkszemvágó kések; orvosi kéziműszerek (nem elektromos működéssel); orvosi műszerek; szövetek
vágására szolgáló műszerek; állatorvosi készülékek és eszközök; fogszabályozáshoz használt eszközök,
berendezések; fülpiszkálók; fűrészek sebészeti használatra; kasztráló fogók, csipeszek; lancetták; orvosi szondák;
orvosi vezetődrótok, hullámvezetők; permetezők, porlasztók gyógyászati használatra; sebészeti készülékek és
eszközök; sebészeti szondák; spatulák gyógyászati célokra; ujjvédők gyógyászati használatra; urológiai
készülékek és eszközök.
( 111 ) 233.842
( 151 ) 2021.03.08.
( 210 ) M 20 02297
( 220 ) 2020.08.04.
( 732 ) Pólya Tünde, Budapest (HU)
Pólya Zsombor, Budapest (HU)
( 541 ) Mentesen is teljesen
( 511 ) 30

Glutén- és tejmentes vegán lángos, fánk, péksütemény, pékáru, sütemény, kenyérlángos, minifánk, töltött

lángos, cukrászati készítmények, tészta, tésztaételek.
( 111 ) 233.843
( 151 ) 2021.03.08.
( 210 ) M 20 02469
( 220 ) 2020.08.19.
( 732 ) Signdepot Europe Kft., Jászberény (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

Barbecue [grill] begyújtó kémény; barbecue sütőkben [grill] használt kerámia brikettek [nem gyúlékony];

beltéri elektromos grillek; elektromos forgó nyársas grillsütők; elektromos grill serpenyők; elektromos grillek;
elektromos grillkészülékek; elektromos grillsütők; elektromos sütőnyársak grillekhez; faszenes grillek; faszenes
grillsütők háztartási célra; füstölő grillek; gázgyújtók grillekhez; gáztüzelésű grillsütők; grill melegítő lapok;
grillel felszerelt, gázzal működő főzöberendezések; grillel felszerelt tűzhelyek; grilleszközök, barbecue-k;
grillezők, grillsütők; grillkészülékek, barbecue-k [sütéshez]; grilltálcák, grill tepsik; háztartási forgó nyársas
grillsütők [elektromos]; hibachi [japán faszéntüzelésű grillezők háztartási használatra]; kültéri elektromos grillek;
lávakövek grillezéshez; rácsok, rostélyok, grillek; rostok, grillsütők.
( 111 ) 233.845
( 151 ) 2021.03.08.
( 210 ) M 20 02473
( 220 ) 2020.08.19.
( 732 ) Roza Károly, Kecskemét (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
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( 546 )

( 511 ) 6

Fém építőanyagok, fémáruk, dróthálók, kerítések fémből, kerítésfonatok; fémhuzalok; fémrácsok;

fémrácsozatok.
35

Fém építőanyagok, fémáruk, dróthálók, kerítések fémből, kerítésfonatok; fémhuzalok; fémrácsok;

fémrácsozatok kis- és nagykereskedelme.
40

Fémáruk, dróthálók, kerítések fémből, kerítésfonatok; fémhuzalok; fémrácsok; fémrácsozatok gyártása,

hegesztés, fémkezelés, fémek bevonása, hőkezelése, edzése, ónbevonás, galvanizálás, kadmiumozás.
( 111 ) 233.846
( 151 ) 2021.03.08.
( 210 ) M 20 02479
( 220 ) 2020.08.24.
( 732 ) Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)
ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)
( 541 ) FLEXAMED
( 511 ) 3

Kozmetikai cikkek; kozmetikai krémek; kozmetikai készítmények bőrápolásra; masszázs készítmények (nem

orvosi használatra); kozmetikai készítményekkel impregnált kendők; illóolajok; olajok kozmetikai célra; olajok
tisztításra; piperecikkek; illatszerek; fürdő készítmények (nem gyógyászati célra); szappanok; hajápoló szerek;
fogkrémek.
5

Egészségügyi termékek; krémek gyógyászati használatra; olajok gyógyászati használatra; balzsamok

gyógyászati használatra; gyógyhatású növény alapú készítmények; növényi kivonatot tartalmazó gyógyhatású
készítmények; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövény kivonatok; légfrissítő szerek; légtisztító szerek;
szájápoló szerek gyógyászati használatra; gyógycukrok; gyógyitalok; cukrászati gyógytermékek; ehető növényi
rostok (nem táplálkozásra); étrendkiegészítők emberek számára; diétás készítmények; termálvizek; ásványvizek
gyógyászati használatra; vitaminok; nyomelemek.
30

Kávé, pótkávé; tea; tea alapú italok, kakaó; ételízesítők; fűszerek; aromakészítmények élelmezéshez;

természetes édesítőszerek; cikória; propolisz emberi fogyasztásra; méz; melasz; só; mustár; ecet; zabalapú ételek.
( 111 ) 233.848
( 151 ) 2021.03.08.
( 210 ) M 20 01936
( 220 ) 2020.07.08.
( 732 ) Martinkó István, Kiskőrös (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Fűszerek és ételízesítők, fűszerpaprika, füst ízű csemege fűszerpaprika, csemege fűszerpaprika, csípős

fűszerpaprika, füstölt csemege fűszerpaprika, füstölt csípős csemege fűszerpaprika, füst ízű csípős csemege
fűszerpaprika.
35

Fűszerek és ételízesítők, fűszerpaprika, füst ízű csemege fűszerpaprika, csemege fűszerpaprika, csípős
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fűszerpaprika, füstölt csemege fűszerpaprika, füstölt csípős csemege fűszerpaprika, füst ízű csípős csemege

fűszerpaprika kereskedelme és online kereskedelme.
( 111 ) 233.849
( 151 ) 2021.03.08.
( 210 ) M 20 01935
( 220 ) 2020.07.07.
( 732 ) Tempus Közalapítvány, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Oktatási információs szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási szolgáltatások akkreditálása; oktatási célú

filmbemutatók; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése és tartása; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési
tanácsadás).
( 111 ) 233.850
( 151 ) 2021.03.08.
( 210 ) M 20 01934
( 220 ) 2020.07.07.
( 732 ) Tempus Közalapítvány, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási információs szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási szolgáltatások akkreditálása; oktatási célú

filmbemutatók; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése és tartása; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési
tanácsadás).
( 111 ) 233.851
( 151 ) 2021.03.08.
( 210 ) M 20 01929
( 220 ) 2020.07.07.
( 732 ) Soczó Sarolta, Budapest (HU)
( 740 ) Forgó, Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
39

Költöztető szolgálat vállalkozások számára.
Költözéssel, költöztetéssel kapcsolatos tanácsadás; költöztetés; költöztetési szolgáltatások; lakossági

költöztetés; lakossági költöztetési szolgáltatások; költöztetési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; háztartási
bútorok költöztetése; háztartási ingóságok költöztetése; ingóságok csomagolása költözködéshez; ipari költöztetés
[szállítás]; irodai berendezések költöztetése; kereskedelmi bútorok költöztetése; kereskedelmi költöztetési
szolgáltatások; kisteherautós szolgáltatások, költöztetés; áruk csomagolása; csomagolócikkek szállításhoz;
termékek csomagolása; csomagolócikkek mások megrendelésére és leírására; csomagok tárolása; csomagolás;
csomagolás [szolgáltatások]; csomagolási szolgáltatások; csomagtárolási szolgáltatások; dobozolási, csomagolási
szolgáltatások; cikkek csomagolása szállításhoz; áruk rekeszekbe csomagolása; csomagátszállítás megszervezése;
poggyászok, csomagok szállítása; áruszállítás; áruszállítás, áruszállítási szolgáltatások; áruszállítás és raktározás;
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áruszállítás és tárolás; áruszállítás megszervezése; áruszállítási szolgáltatások; áruszállítással kapcsolatos

információs szolgáltatások; fuvarozás, áruszállítás; őrzött áruszállítás; teher- és áruszállítás és költöztetés.
( 111 ) 233.857
( 151 ) 2021.03.09.
( 210 ) M 20 01047
( 220 ) 2020.04.16.
( 732 ) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LYSOFORM FRESH HANDS
( 511 ) 1

Vegyszerek ipari, tudományos és fényképészeti, valamint mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra;

feldolgozatlan műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; tűzoltó és tüzet megelőző összetételek; fémedző és
forrasztó készítmények; állati bőrök és irhák cserzésére szolgáló anyagok; ragasztók ipari felhasználatra; gittek és
egyéb töltőpépek; komposzt, trágyák, műtrágyák; ipari és tudományos felhasználásra szánt biológiai
készítmények.
3

Illóolajok háztartási használatra; mosodai fehérítők; illatosított permetek ruhához, ruhaillatosító spray-k;

pomanderek [aromatikus anyagok] mosodai használatra; illatos olajok mosási célokra; illatosított zacskók,
tasakok mosáshoz; illatosított zacskók, tasakok ruhaillatosításhoz; parfümkészítmények mosási célokra; kékítő
mosáshoz; festékmegkötő mosodai készítmények; színeltávolító készítmények mosodai célra; zsíreltávolító,
zsírtalanító készítmények mosodai célokra; folteltávolítók mosási célokra; mosó folyadékok, mosodai
folyadékok; mosodai fényezőszer mosodai célokra; keményítő máz mosási célokra; simítószerek (keményítő)
mosási célokra; kézmosószerek; ragasztó eltávolítók mosáshoz; bőrfehérítő készítmények; mosószerrel
impregnált ruhák tisztításhoz; szappanpor; tisztító olajok mosodai használatra; illatosított szappanok mosodai
célokra; mosó tartósítószerek; kárpittisztítók; vegytisztító készítmények mosodai célra; tisztító zselék mosási
célra; tisztító folyadékok mosáshoz; mosóhabok mosodai célra; rozsdaeltávolítók mosási célokra; permetes
tisztítószerek textil tisztításához; keményítő tisztítási célokra; szintetikus mosószerek ruhaneműkhöz; mosóhatást
fokozó szerek; viaszeltávolító szerek mosáshoz; mosodai áztatószerek; textilpuhító szerek mosáshoz; mosószert
tartalmazó mosógolyók, mosodai készítmények; folyékony mosószerek; mosószappanok; mosóadalékok
ruhákhoz; szövetlágyítók mosáshoz; öblítőszerek ruhákhoz és edényekhez; folteltávolító, folttisztító
készítmények; tisztító-, polírozó, súroló- és csiszolószerek; vegyi tisztítóanyagok fém, zománcozott fémlemezek,
fa, parafa, porcelán, kerámia, üveg, műanyag, bőr és textil tisztításához; folteltávolító; szappanok nem személyes
használatra.
5

Dezodoráló készítmények és anyagok; szagtalanító készítmények és anyagok; légfrissítő készítmények és

anyagok; fertőtlenítőszerek; szaniter fertőtlenítő készítmények és anyagok; rovarriasztó és rovarölő készítmények
és anyagok; mosószerek orvosi és sebészeti használatra.
( 111 ) 233.861
( 151 ) 2021.03.09.
( 210 ) M 20 00892
( 220 ) 2020.03.26.
( 732 ) Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Gergelyné dr. Drabik Beáta, Nyíregyháza
( 541 ) Egyetemi Hét - FŐHE
( 511 ) 41

Élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; oktatási rendezvények szervezése és lebonyolítása; zenés

szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 233.863
( 151 ) 2021.03.09.
( 210 ) M 20 01930
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( 220 ) 2020.07.07.
( 732 ) Anna Grand Invest Kft., Balatonfüred (HU)
( 541 ) Anna Grand
( 511 ) 43

Éttermi szolgáltatások, recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz (érkezések és távozások

ügyintézése), szállásfoglalás, szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás szállodai szolgáltatások vendéglátás.
( 111 ) 233.864
( 151 ) 2021.03.09.
( 210 ) M 20 01569
( 220 ) 2020.06.04.
( 732 ) Domus Maximus Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ISOLEX
( 511 ) 10

Felfekvés elleni matracok, matracok gyógyászati célokra.

20

Matracok, matracvédők, rugós matracok, habszivacs matracok, latex matracok.

24

Matrachuzatok, vászon matrachuzatok, gumis matrachuzatok.

( 111 ) 233.871
( 151 ) 2021.03.09.
( 210 ) M 20 02296
( 220 ) 2020.08.05.
( 732 ) PANNON KÁVÉ Kft., Gyöngyös (HU)
( 546 )

( 511 ) 21
30

Kávés csészék csészealjjal; kávés poharak papírból vagy műanyagból.
Kávé, kávébab, szemes pörkölt kávé, őrölt kávé, koffeinmentes kávé, kávépor, kávékrémpor, kávékapszula,

kávéital, kávé alapú ital, hideg és jeges kávé ital, hideg kávé desszert, kakaó, tea, kávépótló szerek, cikória,
csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek, rúdalakú csomagolású cukor kávékhoz,
aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, karamellapor, csokoládépor eredeti olasz pörkölésű kávék
vonatkozásában.
35

Franchise rendszer kiépítése, és szervezése, franehise hálózatban üzemeltett kávézó reklámozása; kávé

kereskedelem; kávézással kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; online és offline reklám, reklámgrafika,
reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé kiskereskedelem, ügynöki
tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység, reklámkiadvány szerkesztése,
reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése; kereskedelmi és online kereskedelmi
szolgáltatás az alábbi termékek vonatkozásában; kávés csészék csészealjjal; kávés poharak papírból vagy
műanyagból, kávé, kávébab, szemes pörkölt kávé, őrölt kávé, koffeinmentes kávé, kávépor, kávékrémpor,
kávékapszula, kávéital,kávé alapú ital, hideg és jeges kávé ital, hideg kávé desszert, kakaó, tea, kávépótló szerek,
cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek, rúd alakú csomagolású cukor
kávékhoz, aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, karamellapor, csokoládépor eredeti olasz
pörkölésű kávék vonatkozásában.
41

Oktatási szolgáltatás; barista képzés; oktatási és képzési szolgáltatások a franchise rendszerbe belépők

részére.
43

Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

étterem, kávézó, kávézók franchise rendszerben történő létrehozása és üzemeltetése, szendvicsezők, kávéfőző
gépek bérbeadása.
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( 111 ) 233.872
( 151 ) 2021.03.09.
( 210 ) M 20 02294
( 220 ) 2020.08.05.
( 732 ) Balogh Bence, Budapest (HU)
( 740 ) Simon Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások, bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
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.
( 111 ) 233.893
( 151 ) 2021.03.11.
( 210 ) M 20 01824
( 220 ) 2020.06.25.
( 732 ) Neubauer Judit, Bánd (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Élelmiszerek, ajándéktárgyak, könyvek, elektronikus és nyomtatott kiadványok, kézműves termékek kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatásai.
43

Ideiglenes szállásadás, vendéglátás, falusi turizmus, bioélelmezés.

( 111 ) 233.894
( 151 ) 2021.03.11.
( 210 ) M 20 01131
( 220 ) 2020.04.24.
( 732 ) Immunetec Proof Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LÁTHATATLAN PAJZS
( 511 ) 5

Fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra;

fertőtlenítő krémek, folyadékok; fertőtlenítő kézkrémek; fertőtlenítő kézmosók.
( 111 ) 233.914
( 151 ) 2021.03.12.
( 210 ) M 20 02239
( 220 ) 2020.07.31.
( 732 ) Koltai Viktor, Szolnok (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra; immunerősítők; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények.

( 111 ) 233.915
( 151 ) 2021.03.12.
( 210 ) M 20 02240
( 220 ) 2020.07.31.
( 732 ) Koltai Viktor, Szolnok (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) air7 - a tüdő vitaminja
( 511 ) 5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra; immunerősítők; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények.

( 111 ) 233.916
( 151 ) 2021.03.12.
( 210 ) M 20 01710
( 220 ) 2020.06.17.
( 732 ) Tractors and Farm Equipment Limited, Chennai-600034, Tamilnadu (IN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldön, levegőn vagy vízen történő mozgatáshoz használt készülékek; traktorok és

mezőgazdasági gépek, valamint ezek alkatrészei és tartozékai.
( 111 ) 233.917
( 151 ) 2021.03.12.
( 210 ) M 20 01708
( 220 ) 2020.06.16.
( 732 ) Juhász Péter, Miskolc (HU)
( 541 ) BRUBEN
( 511 ) 18

Ruhák állatoknak; vászon szatyor/táska; bevásárló táska.

24

Ágyneműk és takarók; párnahuzatok; baldachin; babafészek; pólya.

25

Női/férfi ruházat; menyasszonyi ruha; koszorúslány ruha; felsőruházat; alsóruházat, fehérneműk;

gyerek-baba ruha; sportruházat; munkaruha, egyenruha; cipők; szájmaszkok.
( 111 ) 233.918
( 151 ) 2021.03.17.
( 210 ) M 19 03850
( 220 ) 2019.12.19.
( 732 ) Dobos Zoltán Gábor, Jászladány (HU)
( 740 ) Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Biztonságtechnikai, mentési, biztonsági és behajtói szolgáltatások.

( 111 ) 233.919
( 151 ) 2021.03.17.
( 210 ) M 19 03853
( 220 ) 2019.12.19.
( 732 ) Dobos Zoltán Gábor, Jászladány (HU)
( 740 ) Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Adatgyűjtési szolgáltatások; adatbázis menedzsment; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési hely biztosítása

globális számítógépes hálózaton; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; mások szolgáltatásainak promótálása;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzsment előadóművészek
részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; online adatbázisok és kereshető online adatbázisok rendelkezésre
bocsátása; kapcsolatteremtés a szolgáltatók és a lehetséges ügyfelek között.
41

Rendezvények lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások, esküvők szervezésével, lebonyolításával és

rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.
42

Weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára.

43

Vendéglátás, szállásadással kapcsolatos szolgáltatások.

( 111 ) 233.920
( 151 ) 2021.03.17.
( 210 ) M 20 02486
( 220 ) 2020.08.24.
( 732 ) CECZ Közép-európai Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
36

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

( 111 ) 233.922
( 151 ) 2021.03.17.
( 210 ) M 20 01995
( 220 ) 2017.11.23.
( 732 ) Weinkellerei Hechtsheim GmbH, Mainz (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SANKT URSULA
( 511 ) 33

Borok, habzóbor, pezsgő; szeszes italok, likőrök.

( 111 ) 233.923
( 151 ) 2021.03.17.
( 210 ) M 20 01954
( 220 ) 2020.07.08.
( 732 ) Eleven Events Kft., Budapest (HU)
( 546 )
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Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 233.927
( 151 ) 2021.03.17.
( 210 ) M 20 02173
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) Varga Márta, Kaposvár (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) Origo Skorpion
( 511 ) 16
26

Receptkönyvek, szakácskönyvek; könyvek; tájékoztató könyvek; könyvek a konyhaművészet területén.
Hímzések; hímzések ruházati cikkekhez, hímzett szövetek; rátétes hímzések, minták [rövidáru].

( 111 ) 233.930
( 151 ) 2021.03.17.
( 210 ) M 20 02531
( 220 ) 2020.08.27.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Távközlés; hírügynökségek, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós műsorszórás, mobiltelefonos

kommunikáció, műholdas átvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1),
rádiós komunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2), televíziós műsorszórás, közvetítés, telex
szolgáltatások, üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével, vezeték nélküli műsorterjesztés, videó
on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása, dalírás, digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus
kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő
előadások bemutatása, eszmecserék kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,
kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás
nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy
oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,
kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások
útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú
szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televízióműsorok készítése,
rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók
szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok
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szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás,

színpadi díszletek kölcsönzése (1), színpadi díszletek kölcsönzése (2), szórakozási, szórakoztatási információk,
szórakoztatási szolgáltatások, szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás,
varieté-előadások bemutatása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, videoszalagok
vágása, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.
( 111 ) 233.931
( 151 ) 2021.03.17.
( 210 ) M 20 02699
( 220 ) 2020.09.10.
( 732 ) Cresco Chemical Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EUROKÉN 2000 80WG
( 511 ) 5

Gombaölőszerek (fungicidek).

( 111 ) 233.932
( 151 ) 2021.03.17.
( 210 ) M 20 02700
( 220 ) 2020.09.10.
( 732 ) Cresco Chemical Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EUROKÉN
( 511 ) 5

Gombaölőszerek (fungicidek).

( 111 ) 233.939
( 151 ) 2021.03.17.
( 210 ) M 20 02709
( 220 ) 2020.09.10.
( 732 ) Jóbai Zsolt, Biatorbágy (HU)
( 740 ) Garai & Colnár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Árubemutatás; gyógyszerészeti készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; piackutatás (1), piackutatás
(2); reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámkoncepciók
kidolgozása; reklámszövegek publikálása; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül.
44

Betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; látogató ápolói

szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások.
( 111 ) 233.950
( 151 ) 2021.03.31.
( 210 ) M 20 01478
( 220 ) 2020.05.28.
( 732 ) Első Magyar Közmű Audit Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Connect2Grid
( 511 ) 4

Megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram; nem megújuló energiaforrásokból nyert elektromos

áram.
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( 111 ) 233.964
( 151 ) 2021.03.25.
( 210 ) M 20 02280
( 220 ) 2020.08.04.
( 732 ) Wolker Kft., Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 6

Fellépők fémből; fém szobalétrák és létrák; fémlétrák; multifunkciós létrák fémből.

8

Kézi szerszámok; mezőgazdasági, kertészeti és tájrendező szerszámok; nyelek kézi szerszámokhoz.

9

Centiméterszalagok; colstokok, összecsukható vonalzók; derékszögű vonalzók méréshez.

( 111 ) 233.965
( 151 ) 2021.03.25.
( 210 ) M 20 02826
( 220 ) 2020.09.23.
( 732 ) Hete Kálmán, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) Rajál Birs
( 511 ) 32

Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 233.966
( 151 ) 2021.03.25.
( 210 ) M 20 02643
( 220 ) 2020.09.04.
( 732 ) Mezinox-Metal Kft., Helvécia (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

Alumínium kerti bútorok; fából készült kerti bútorok; fém kerti bútorok; kerti bútorok; műanyag kerti

bútorok.
( 111 ) 233.967
( 151 ) 2021.03.25.
( 210 ) M 20 02625
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) Diósgyőr Marketing Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Csányi & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DVTK
( 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.
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.
24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.
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Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

( 111 ) 233.968
( 151 ) 2021.03.25.
( 210 ) M 20 02810
( 220 ) 2020.09.22.
( 732 ) dr. Hutás István, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
5

Kozmetikumok, kozmetikai krémek, kozmetikai szerek.
Masszázsgélek és masszázskrémek gyógyászati használatra.

( 111 ) 233.969
( 151 ) 2021.03.25.
( 210 ) M 20 02452
( 220 ) 2020.08.18.
( 732 ) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Sibiu (RO)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TORKOS PAPA
( 511 ) 29

Hús, hal, baromfi és vad; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főtt gyümölcs és zöldség; zselék,

lekvárok, kompótok; tojás; tej, sajt, vaj, joghurt és más tejtermékek; olajok és zsírok élelmiszerhez, beleértve a
májat, a májpépet és a máj pástétomot, húst, konzerveket, húskonzerveket, tartósított húsokat,
zöldségkonzerveket, tartósított zöldségeket, szalonnát; vadhús, nem élő; humusz [csicseriborsó paszta]; sózott
hús; kolbászok; levesek; szója piték/sütemények; pacal; növényi saláták; főtt zöldségek.
( 111 ) 233.970
( 151 ) 2021.03.25.
( 210 ) M 20 02626
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) Diósgyőr Marketing Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Csányi & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DVTK 1910
( 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.
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.
24

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

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

M781

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 7. szám, 2021.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 233.971
( 151 ) 2021.03.25.
( 210 ) M 20 02813
( 220 ) 2020.09.22.
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Nadrágpelenkák babáknak, pelenkanadrágok babáknak; szobatisztaságra szoktató pelenkanadrágok.

( 111 ) 233.972
( 151 ) 2021.03.26.
( 210 ) M 20 00948
( 220 ) 2020.04.03.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seress Zsuzsanna Sára, Budapest
( 541 ) Made in Karantén
( 511 ) 38
41

Televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; vezeték nélküli műsorterjesztés.
Televízióműsorok készítése; televíziós szórakoztatás.

( 111 ) 233.973
( 151 ) 2021.03.26.
( 210 ) M 20 02903
( 220 ) 2020.09.29.
( 732 ) Ungor Erik, Izsák (HU)
Ungor Pál, Izsák (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) DENIS SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITAL CSALÁD
( 511 ) 32

Szénsavas üdítőitalok.

( 111 ) 233.974
( 151 ) 2021.03.26.
( 210 ) M 20 02901
( 220 ) 2020.09.29.
( 732 ) Ungor Erik, Izsák (HU)
Ungor Pál, Izsák (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) KOBRA
( 511 ) 32

Ásványvizek, ásványvizek (italok), energiaitalok, alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok,

alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor (alkoholmentes),
eszenciák italok előállításához, földimogyorótej (alkoholszegény ital), gyömbérsör, gyümölcslevek,
gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok előállításához, készítmények likőrök
előállításához, mustok, paradicsomlevek (italok), porok szénsavas italokhoz, sörbetek (italok), árpakivonatok sör
előállítására, sörcefre, sörök, söralapú koktélok, szénsavas víz, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök
italokhoz, szörpök limonádékhoz, tejsavó alapú itatok, készítmények ásványvizek és szénsavas vizek
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előállításához, vizek (italok), üdítő italok, zöldséglevek (italok).

33

Alkoholos eszenciák, alkoholos italok, a sörök kivételével, alkoholos kivonatok, almaborok, aperitifek, arak

(rizspálinka), borok, curacao, cseresznyepálinka, égetett szeszes italok, emésztést elősegítő italok (tömény italok
és likőrök), gin, gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcskivonatok, alkoholos, gyümölcstartalmú alkoholos italok,
koktélok, körtebor, likőrök, lőre, csiger, mentalikőr, mézsör, pálinkák, brandyk, rizspálinka, rum, szaké, szeszes
italok, vodka, whisky.
( 111 ) 233.975
( 151 ) 2021.03.26.
( 210 ) M 20 02898
( 220 ) 2020.09.29.
( 732 ) Ledvegora Kft., Sajópetri (HU)
( 740 ) Karaffy Erzsébet, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 4
7

Ipari olajok, tüzelőanyagok, diesel olaj, motorbenzin, motorolaj, benzin.
Gépek, szerszámgépek, árusító automaták, vezérlős üzemanyag-kimérő berendezések, üzemanyag és

folyadékok mérésére szolgáló berendezések, üzemanyag tisztítását végző berendezések.
( 111 ) 233.976
( 151 ) 2021.03.26.
( 210 ) M 20 02894
( 220 ) 2020.09.29.
( 732 ) Tebe Reform Kft., Békés (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Védőálarcok, maszkok, textilből készült mosható maszkok.

18

Táskák, vászontáskák.

35

Kiskereskedelmi bolti szolgáltatás; csomagolás és hulladék mentes kiskereskedelmi bolti szolgáltatás;

hulladék mentes élelmiszerek, környezetbarát háztartási cikkek és eszközök, ajándéktárgyak, kozmetikai szerek
kiskereskedelmi bolti szolgáltatása; franchise rendszer kiépítése és üzemeltetése; üzleti menedzsment boltok és
üzletek számára; üzleti tanácsadás; kereskedelemi és online kereskedelmi szolgáltatás védőálarcok, maszkok,
textilből készült mosható maszkok, táskák, vászontáskák vonatkozásában.
43

Kávézói szolgáltatás; ételek és italok biztosítása kávézókban; ételek és italok biztosítása internet

kávézókban.
( 111 ) 233.977
( 151 ) 2021.03.26.
( 210 ) M 20 02718
( 220 ) 2020.09.11.
( 732 ) Dispomedicor Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó Kft., Debrecen (HU)
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( 546 )

( 511 ) 5

Egészségügyi termékek, kötszeranyagok: többrétegű hajtogatott mull-lapok, steril mull-lapok, mull végben,

mulltekercs, vágott mullpólyák (steril és nem steril), gyorskötöző pólyák (steril és nem steril), szegett mullpólyák
(steril és nem steril), kalipólyák, háromszögletű kendő pamut, szemészeti vatták, fogászati vatták, steril vatták,
kórházi pálcás tamponok, hasi törlők, nőgyógyászati egészségügyi betétek, elsősegély felszerelések.
10

Sebészeti varratanyagok.

16

Papírvatták.

( 111 ) 233.978
( 151 ) 2021.03.26.
( 210 ) M 20 02714
( 220 ) 2020.09.11.
( 732 ) Bokor Nándor, Budapest (HU)
Pittmann Zsófia, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők;

asztalneműk papírból; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fényképmetszetek; blokkok [papíráruk];
borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloidlapok rajzfilmkészítéshez; ceruzák;
ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző
készülékek, kézi címtáblák címezőgépekhez; címzőgépek; csekk-könyv borítók; csipeszes felírótáblák;
csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy
kartonból; csomagolópapír; daloskönyvek; diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); ecsetek
(1); ecsetek (2); egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok,
regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek,
kötések, borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír;
festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festővásznak (1); festővásznak (2); formák modellező agyagokhoz
[művészeti anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak;
grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hengerek
szobafestőknek; hímzőminták; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek
[irodai cikkek]; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodai kellékek; íróecsetek; íróeszközök;
írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek];
iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; kalapdobozok kartonból; kaparós matricák; karkötők íróeszközök
rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok;
képregények; kézikönyvek [útmutatók]; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák
(2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvtámaszok; körzők; kréta spray; krétatartók;
kromolitográfiák; lemezek metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró
öntapadós ragasztókorongok (2); litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak (2); litográfiai kövek;
lyukkártyák Jacquard szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; metszetek; műanyagfóliák
csomagolásra; naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai
felszerelések]; noteszok (1); nyomatok [metszetek]; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomtatott kották;
nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák
[papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; papír; papír alátétek; papír
asztalterítők; papírból készült poggyászcímkék; papír feliratok, zászlók; papír felvevőgépekhez; papír-írószer
áruk; papírmasé; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papírszalvéták; papírtörölközők; papírvagy kartondobozok; papírzacskók; pauszmásolatok (1); pauszmásolatok (2); pauszpapír, szabásminta papír;
pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek (3); pecsételő anyagok papíripari használatra;
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pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; portrék, arcképek;

postabélyegek; poszterek; prospektusok; rajzeszközök; rajzkészletek; rajzok (1); rajzok (2); rajztáblák; rézkarcok,
gravűrök; rizspapír; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook
[családi albumok]; söröskorsó alátétek; stencilek ételek és italok dekorálásához; szabásminták; szemeteszsákok
papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes olajnyomatok; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tanítási és
oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tervrajzok; tinták; tollak [irodai cikkek]; toll- és
ceruzatartók; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok; többmásolatos papírok [írószer]; töltőceruzák
[rotringok]; töltőtoll; tuskihúzók; tusok; ujjas előkék, papírból; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok,
üdvözlőkártyák; vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; világító papír; vízfestmények, akvarellek;
xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból;
zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.
25

Alsóruházat, fehérnemű; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; babanadrágok

[ruházat]; bandana kendők; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; csecsemőkelengyék, babakelengyék;
díszzsebkendők [ruházat]; fátylak [ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; hálóköntösök, pongyolák; hímzett ruhadarabok; ingek;
jelmezek; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kerékpáros ruházat; készruhák; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók;
kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; mantilla fátyol; mellények; nyakkendők; overallok,
munkaruhák; papírkalapok [ruházat]; papírruházat; partedlik, előkék, nem papírból; pizsamák; pólók; poncsók;
pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapka ellenzők; sapkák;
selyemövek, vállszalagok; sildek, napellenzők [fejfedők]; strandruházat; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó
[alsónemű], kombiné; trikók; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák; vállkendők, nagykendők; zoknik.
( 111 ) 233.979
( 151 ) 2021.03.29.
( 210 ) M 20 03080
( 220 ) 2020.10.14.
( 732 ) Cseró Kft., Záhony (HU)
( 541 ) Szépít-Eni Szépségszalon
( 511 ) 44

Emberi higiéniai és szépségápolási berendezések bérbeadása; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások;

lábak szépségápolása; szépségápolás; szépségápolás emberek részére; szépségápolási kezelések; szépségápolási
tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás;
szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon
és fodrászati szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok; szépségszalonok szolgáltatásaival
kapcsolatos tájékoztatás; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás
területén; tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; gyógyfürdőben nyújtott
szépségápolási szolgáltatások.
( 111 ) 233.980
( 151 ) 2021.03.29.
( 210 ) M 20 02717
( 220 ) 2020.09.11.
( 732 ) OSTOROSBOR Zrt., Ostoros (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok;
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alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos tojáslikőr; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök

kivételével; ánizslikőr, anisette; aperitifek; borok; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; desztillált röviditalok;
digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; előre kikevert szeszesitalok; feketeribizli likőr; gabonaalapú
desztillált alkoholos italok; gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; kávéalapú likőrök; koktélok;
körtebor; krémlikőrök; likőrök; mentalikőr; mézsör; nira [nádcukor alapú alkoholos ital]; rizspálinka; skót whisky
alapú likőrök; szaké; szaké helyettesítők; szeszes italok; tejszínt tartalmazó likőrök.
( 111 ) 233.981
( 151 ) 2021.03.29.
( 210 ) M 20 02537
( 220 ) 2020.08.27.
( 732 ) Attase Europa Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Baumgartner Péter, Budapest
( 541 ) ATTASE
( 511 ) 7
21

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

villák kivételével.
29

Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; élesztő,

sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek.
35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 111 ) 233.983
( 151 ) 2021.03.29.
( 210 ) M 20 02755
( 220 ) 2020.09.17.
( 732 ) Krancziczki László, Nové Zámky, Šturovo (SK)
( 740 ) PATINORG Kft., Budapest
( 541 ) Black Vital
( 511 ) 29

Aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott egész

zöldségek; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott darabolt
zöldségek; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott zöldségek
őrleménye; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott egész
gyümölcsök; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott darabolt
gyümölcsök; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott
gyümölcsőrlemények; feldolgozott zöldségek; feldolgozott gyümölcsök; tartósított gyümölcsök; tartósított
zöldségek; fokhagymaolajok; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); gyümölcs csipsz; feldolgozott
gyümölcsökből válogatás; fokhagyma (konzervek); zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum
főzéshez.
30

Fokhagymakészítmények; feldolgozott fokhagyma; fokhagymaőrlemény; fokhagymapor; fokhagyma

tartalmú ételízesítő; fokhagymatartalmú fűszerkeverék; feldolgozott fokhagyma fűszerezési és ízesítési
használatra; fokhagymatartalmú fűszeres készítmények ételekhez; fokhagymatartalmú ízesítők italokhoz;
fokhagymás öntetek; fokhagymás szószok; fokhagymás mártások; csokoládék; fokhagymával ízesített csokoládé;
darált fokhagyma (fűszer); ételízesítő (fűszer); kávé; kávé alapú italok.
( 111 ) 233.984
( 151 ) 2021.03.29.
( 210 ) M 20 02756
( 220 ) 2020.09.17.
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( 732 ) Krancziczki László, Nové Zámky, Šturovo (SK)

( 740 ) PATINORG Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott egész

zöldségek; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott darabolt
zöldségek; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott zöldségek
őrleménye; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott egész
gyümölcsök; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott darabolt
gyümölcsök; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott
gyümölcsőrlemények; feldolgozott zöldségek; feldolgozott gyümölcsök; tartósított gyümölcsök; tartósított
zöldségek; fokhagymaolajok; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); gyümölcs csipsz; feldolgozott
gyümölcsökből válogatás; fokhagyma (konzervek); zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum
főzéshez.
30

Fokhagymakészítmények; feldogozott fokhagyma; fokhagymaőrlemény; fokhagymapor;

fokhagymatartalmú ételízesítő; fokhagymatartalmú fűszerkeverék; feldolgozott fokhagyma fűszerezési és ízesítési
használatra; fokhagyma tartalmú fűszeres készítmények ételekhez; fokhagymatartalmú ízesítők italokhoz;
fokhagymás öntetek; fokhagymás szószok; fokhagymás mártások; csokoládék; fokhagymával ízesített csokoládé;
darált fokhagyma (fűszer); ételízesítő (fűszer); kávé; kávé alapú italok.
( 111 ) 233.985
( 151 ) 2021.03.29.
( 210 ) M 20 02937
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GROPRINOSIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 233.986
( 151 ) 2021.03.29.
( 210 ) M 20 02757
( 220 ) 2020.09.17.
( 732 ) EVIS-2004. Kft., Abádszalók (HU)
( 740 ) dr. Sili Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé, csokoládé termékek, töltött csokoládé, desszert, édesség.

( 111 ) 233.987
( 151 ) 2021.03.29.
( 210 ) M 20 02217
( 220 ) 2020.07.30.
( 732 ) Edilia Food Kft., Hatvan (HU)
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( 546 )

( 511 ) 29

Tartósított paradicsom készítmény, paradicsompüré, paradicsom sűrítmény, pardicsom konzerv.

( 111 ) 233.988
( 151 ) 2021.03.29.
( 210 ) M 20 02742
( 220 ) 2020.09.15.
( 732 ) E-Silk Road Supply Chain Kft., Budapest (HU)
( 541 ) CHU TÖRLŐKENDŐ
( 511 ) 5

Fertőtlenítőszerek.

( 111 ) 233.989
( 151 ) 2021.03.29.
( 210 ) M 20 02215
( 220 ) 2020.07.30.
( 732 ) Edilia Food Kft., Hatvan (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Ketchup (szósz), paradicsom ketchup.

( 111 ) 233.991
( 151 ) 2021.03.29.
( 210 ) M 20 02216
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) ME3D-Graft Kft., Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
41

Tudományos célra szolgáló kutatási, tesztelő, ellenőrző és oktató berendezések és felszerelések.
Szakmai képzés, oktatás.

( 111 ) 233.992
( 151 ) 2021.03.29.
( 210 ) M 19 03261
( 220 ) 2019.10.23.
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( 732 ) GRIGORIS SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON

ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Marousi (GR)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Előnedvesített, mosogatószerrel átitatott törlőkendők; tisztítószerekkel átitatott párnák/szivacsok; impregnált

papírtörlők edények tisztításához; mosogatószerek; kereskedelmi mosószerek; mosószerek, mosóporok háztartási
tisztítási használatra; kékítő mosáshoz; szappanok mosodai használatra; háztartási mosószerek, mosóporok;
tisztító és illatosító készítmények; ablaktisztítók spray formájában; permetezhető tisztítószerek háztartási
használatra; wc-tisztítók; mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; tisztítóanyagokkal impregnált papír kéztörlők.
6

Fémfólia, alumíniumfólia.

8

Műanyagból készült eldobható edények és evőeszközök.

16

Folpack; háztartási műanyag fólia élelmiszer csomagolásra; műanyag fóliák élelmiszerek csomagolásához;

pergamenpapír; műanyag ételtároló zacskók háztartási célokra; műanyag zsákok szemetesekbe; műanyag
szemeteszacskók [háztartási célokra]; műanyag zacskók háztartási célokra; műanyag szendvicses zacskók;
műanyag zsákok sütéshez; zacskók mikrohullámú sütéshez; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;
szemeteszsákok; jégkockakészítő zacskók; szendvicszacskók papírból vagy műanyagból; szendvics zacskók,
tasakok [papír]; papír uzsonnatáskák.
17

Újrahasznosított műanyagok; újrahasznosított műanyag granulátum.

21

Alumínium sütőedények, edényáru alumíniumból; alumínium főzőedények; alumínium sütőformák

[konyhaeszközök]; eldobható alumíniumfólia tartályok háztartási célokra; alumíniumból készült sütőtálcák;
üvegek [tárolóedények]; üvegek [tartályok]; papírpoharak; szemüvegtörlő kendők; vizespoharak, ivópoharak;
főzőedények; tűzálló edények; konyhai eszközök, kis méretű; agyagedények; konyhai eszközök sütéshez;
étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek, a villák, kések és kanalak kivételével; asztalneműk,
főzőedények és tárolók; főzőedények és asztalteríték, villák, kések és kanalak kivételével; mikrohullámú sütőben
használható főzőedények; főzőeszközök, a villák, kések és kanalak kivételével; háztartási vagy konyhai eszközök;
konyhai eszközök szilikonból; háztartási eszközök, kis méretű; tortalapátok; tortakanalak; tepsik; felmosó kefék;
konyhai szivacsok; súrolószivacsok; tisztítópárnák, súrolószivacsok; felmosó vödrök; felmosófejek; forgó
felmosók; fémszálas súrolópárnák; felmosófej-kifacsarós vödrök; acélgyapot tisztításhoz; acélgyapot;
csiszolópárnák, dörzsik; súrolószivacsok háztartási célokra; dörzsszivacsok konyhai használatra [tisztításhoz];
kesztyűk háztartási használatra; portörlő kesztyűk; háztartási kesztyűk tisztításhoz; gumikesztyűk háztartási
használatra; szivacsok; szivacsok háztartási használatra; tisztítórongyok; mikroszálas tisztítókendők; szöszmentes
tisztítókendők, tisztítórongyok; felmosórongyok, felmosóruhák; edényáruk; biológiailag lebomló tányérok;
biológiailag lebomló papírpépalapú tányérok; eldobható tányérok; szigetelt fedők tányérokra és edényekre;
edények mikrohullámú sütőkhöz; papírtányérok; tálaló tányérok; tányérok; tányérok műanyagból; műanyag
tányérok [edények]; szívószálak.
24

Textilkendők; eldobható törlőkendők.

( 111 ) 233.993
( 151 ) 2021.03.31.
( 210 ) M 20 02075
( 220 ) 2020.07.20.
( 732 ) Al Furat Ltd., Road Town, Tortola (VG)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ESCAPE
M789

( 511 ) 34

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 7. szám, 2021.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Dohány, nyers vagy gyártott; dohánytermékek, beleértve a cigarettát, a szivart, a cigarillót, a cigaretta

készítéshez használt dohány, pipadohány, rágó dohány, dohánypótlókat tartalmazó cigaretták (nem gyógyászati
célokra); ízesített dohány; melasz; tubák; elektromos cigaretta; elektromos vízipipa; elektromos vízipipa fej;
öngyújtó; dohányos termékek, beleértve a nedvszívó papírt pipákhoz, cigaretta tokok, szivarvágók, szivarszipkák,
szivargyújtók gáztartályai, cigarettaszűrők, cigaretta szipkák, cigarettatartók szájrészei, cigarettapapír, cigaretta
szopókák, cigarettakészítő zsebgépek, tűzkövek, szivar párásítók, pipatisztítók, pipaállványok, dohánytasakok,
tubákos szelencék, köpőcsészék dohányosok számára; sárga borostyán tipek szivar- és cigarettatartókhoz;
dohányüvegek, borostyánból készült szivar és cigarettaszipkák, hamutartók a dohányosok számára,
cigarettacsövek; gyógynövények dohányzáshoz; gyufák; gyufás dobozok; gyufatartók; vízipipa dohány; melasz
dohány; dohányzási anyagok, amelyek nem gyógyászati vagy gyógyító célokra szolgálnak; ízesített dohányfajták
és melaszok vízipipákban történő használatra; ízesített folyadékok és oldott porok vízipipákban történő
használatra; elektromos pipák; folyékony ízesítőket tartalmazó, elektronikus vízipipa-folyadékok (e-folyadék)
elektronikus vízipipák vagy elektronikus vízipipa-kazetták töltésére; vízipipa (shisha); vízipipák tartozékai vagy
alkatrészei köztük vízipipákban használt faszén, vízipipa-edények és fejek, vízipipa-tömlők, vízipipa-alapok,
vízipipavégek, vízipipa-szárak, vízipipa-táskák és -tokok, vízipipa-vázák.
( 111 ) 233.994
( 151 ) 2021.03.29.
( 210 ) M 20 01704
( 220 ) 2020.06.17.
( 732 ) Kovács Gábor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 1
31

Kertészeti, erdészeti vegyszerek; termőföldek.
Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek; virágföld; tőzeg;

vetőmagok; élő növények és virágok.
( 111 ) 233.995
( 151 ) 2021.03.30.
( 210 ) M 20 00657
( 220 ) 2020.03.02.
( 732 ) Csonka Enikő 50%, Szada (HU)
Varga Gergő 50%, Ebes (HU)
( 541 ) GastroHobbi
( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; folyóiratok; újságok.

21

Edények; konyhai edénykészletek; nyeles serpenyők; serpenyők sütéshez.

41

Elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyvkiadás;

videofilmezés; videofilmgyártás.
( 111 ) 234.002
( 151 ) 2021.04.06.
( 210 ) M 20 03306
( 220 ) 2001.03.02.
( 732 ) Italian Coffee Holdings Ltd., London (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Tea; kakaó; gabonafélékből készült készítmények; kenyér, sütemény és cukrászati termékek, jégkrém;

szószok; jég; tészta, sütemények, gyümölcstorták és pudingok; péksütemények, aromák, töltelékek; elkészített
ételek és snackek.
43

Éttermi és vendéglátóipari szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi szolgáltatások; snack bár szolgáltatások;

kávézó szolgáltatások.
A rovat 98 darab közlést tartalmaz.
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