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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BQ
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR

Andorra
Egyesült Arab Emirátusok
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Angola
Afrikai Országok Iparjogvédelmi
Szervezete (ARIPO)
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Bonaire, Sint Eustasius és Saba
Brazília
Bahama-szigetek
Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi
Hivatal (BOIP)
Belorusszia
Belize
Kanada
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kongó
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica

CU
CV
CW
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT

Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Curaçao
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország
Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Nyugat-Szahara
Európai Unió Szellemi Tulajdoni
Hivatala (EUSZTH)
Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
Eritrea
Spanyolország
Etiópia
Finnország
Fidzsi-szigetek
Falkland-szigetek (Malvin-szigetek)
Faröer-szigetek
Franciaország
Gabon
Nagy-Britannia
Az Öböl menti Arab Államok
Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
Grenada
Grúzia
Guernsey
Ghána
Gibraltár
Grönland
Gambia
Guinea
Egyenlítői-Guinea
Görögország
Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
Guatemala
Bissau-Guinea
Guyana
Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
Honduras
Horvátország
Haiti
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HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
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MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR

Mauritius
Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama
Peru
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Portugália
Palau
Paraguay
Katar
Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal
(CPVO)
Románia
Szerbia
Oroszországi Föderáció
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
Dél-Szudán
Săo Tomé és Principe
Salvador
Sint Maarten (holland rész)
Szíriai Arab Köztársaság
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország

TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO
WS
XN
XU
XV
YE
ZA
ZM
ZW

Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Szentszék
Saint Vincent és Grenadine
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
Szamoa
Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
Új Növényfajták Oltalmára létesült
Nemzetközi Unió (UPOV)
Visegrádi Szabadalmi Intézet
(VSZI)
Jemen
Dél-afrikai Köztársaság
Zambia
Zimbabwe

(60)

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi
rovatokban közzétételi szám (70)
vagy lajstromszám; használati
minta és formatervezési minta
rovatokban lajstromszám; a
megadott szabadalmak, a
megadott növényfajta- oltalmak, a megadott használati
(80)
minta oltalmak és a megadott
formatervezési mintaoltalmak
rovatokban a lajstromszámhoz
kapcsolt dátum a megadó határozat kelte
(13) a publikáció fajtája a WIPO
16. szabványa szerint
(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsőbbség vagy
kedvezmény, illetve a módo(90)
sítási elsőbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve
UPOV Egyezmény szerinti elsőbbség adatai
(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok
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(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve
használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti osztályozás (formatervezési minta rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom címe, a növényfajta fajneve, latin neve, a használati
minta címe, a formatervezési
minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve
a formatervezési minta fényképe vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban a főigénypont (a jellemző ábrával)
Összefüggő bejelentések, szabadalmak, kiegészítő oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak,
használati minták adatai
(62) megosztás esetén a korábbi
szabadalmi, növényfajta- oltalmi, illetve használati minta
bejelentés ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belső elsőbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő
A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
Az Európai Szabadalmi Egyezmény
szerinti adatok, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék első magyarországi
forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte, vala-
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(93)
(94)
(95)
(96)
(97)

(98)

mint az engedélyezett termék
neve
a termék első közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány címe (a termék megnevezése) és a termék típusa
az európai (EP) bejelentés
adatai
az európai (EP) bejelentés
közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben történt
meghirdetési adatai
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghoszszabbítása iránti kérelem
napja

A publikáció fajtája (a WIPO 16.
szabványa szerint)
A

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9
T1
T2
T3
T4
T5

1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele, illetve közzététel nélkül megadott szabadalmak meghirdetése
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele és tájékoztatás az elvégzett újdonságkutatásról
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések, növényfajta-oltalmak
közzététele
Külön tájékoztatás az 1996. január
1-je utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentésekben
a közzétételt követően elvégzett
újdonságkutatásokról
Megadott szabadalmak, növényfajta-oltalmak
Korlátozott szabadalmak
Helyreigazítás a szabadalmi leírások bibliográfiai adataiban
Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
Európai szabadalmi bejelentések
igénypont fordításának közzététele
Tájékoztatás európai szabadalmak
szövege fordításának benyújtásáról
Európai szabadalmi bejelentések
igénypontjai fordítás-kijavításának
közzététele
Európai szabadalmak szövege fordítás-kijavításának közzététele
Tájékoztatás az Európai Szabadalmi

(553) mozgás- vagy multimédia
Egyezmény szerinti felszólalási elmegjelölés
járásban módosítással fenntartott
(554) térbeli megjelölés
európai szabadalmak szövege for(555) hologrammegjelölés
dításának benyújtásáról
(556) hangmegjelölés
T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos
Egyezmény szerinti korlátozási ellapjában történő közzététel
járásban módosítással fenntartott
napja
európai szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
(591) szín- vagy színes megjelölés
T7 Korlátozott európai szabadalom
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
adatai
szövege fordításának bibliográfiai
(641) megosztás esetén a korábbi
adataiban
bejelentés ügyszáma
T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
(646) megosztás esetén a korábbi
szövege fordításában
védjegy lajstromszáma
T10 Európai szabadalom igénypontokon
(660) a belső elsőbbség adatai
kívüli szövegének magyar nyelvű
(700) A jogosult, a képviselő és az engefordítása
délyes adatai
U8 Helyreigazítás a használati minta(731) bejelentő
oltalmi leírások bibliográfiai adata(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
iban
lajstrom szerinti jogosult vagy
U9 Helyreigazítás a használati mintaa lajstromozási eljárásban
oltalmi leírásokban
résztvevő bejelentő
(740) képviselő
Védjegy és földrajzi árujelző adatok
(791) engedélyes
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)
A rovatok rendezési elvei
(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám
(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszűnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja
(200) Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
(250) a bejelentés benyújtásának
helye
(300) Uniós elsőbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő
közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzétételt tartalmazó lap száma
(500) Egyéb adatok
(511) az árujegyzék vagy a termékjegyzék a Nizzai Megállapodás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel
(540) a földrajzi árujelző megnevezése
(541) a megjelölés közönséges
írásmóddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(552) pozíció- vagy mintázat megjelölés
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A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési
mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott formatervezési mintaoltalmak adatai
a Locarnói Megállapodás szerinti osztályonként csoportosítva, az első helyen
szereplő bejelentők nevének betűrendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
meg.
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
négyjegyű kódok az adott rovatok tartalmára utalnak a WIPO 17. szabványa
szerint.
A szabadalmi bejelentések közzététele
című rovatban a T betűvel kezdődő dokumentumszám az 1996. január 1-je előtti
bejelentési nappal rendelkező teljes
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő dokumentumszám halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
bejelentések az ügyszám, a megadott
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajstromszám szerinti sorrendben jelennek
meg.
A védjegy és földrajzi árujelző bejelentések a bejelentők nevének betűrendjében,
a lajstromozások lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 19 00712
( 220 ) 2019.03.06.
( 731 ) Online Comparison Shopping Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÁRUKERESŐ
( 511 ) 35

A közönségnek ajánlott áru jellemzőivel, minőségével és árával kapcsolatos információk előkészítése,

összeállítása és terjesztése; a közönségnek ajánlott áru jellemzőivel, minőségével és árával kapcsolatos
információ összeállítása, valamint tanácsadásbiztosítása; reklám; marketing és promóciós szolgáltatások,
valamint a vonatkozó információk biztosítása; piackutatási szolgáltatások; online piac biztosítása az áruk
adásvételére; ár-összehasonlító szolgáltatások; árubemutatók előkészítése, reklámozása és megtartása.
( 210 ) M 19 00713
( 220 ) 2019.03.06.
( 731 ) Online Comparison Shopping Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÁRUKERESŐ.HU
( 511 ) 35

A közönségnek ajánlott áru jellemzőivel, minőségével és árával kapcsolatos információk előkészítése,

összeállítása és terjesztése; a közönségnek ajánlott áru jellemzőivel, minőségével és árával kapcsolatos
információ összeállítása, valamint tanácsadás biztosítása; reklám; marketing és promóciós szolgáltatások,
valamint a vonatkozó információk biztosítása; piackutatási szolgáltatások; online piac biztosítása az áruk
adásvételére; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatók előkészítése, reklámozása és megtartása.
( 210 ) M 20 00238
( 220 ) 2020.01.28.
( 731 ) Karnics Gergely, Ajka (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
40

Vendéglátó és élelmiszeripari gépek kis- és nagykereskedelme.
Vendéglátóipari gépek gyártása, kivitelezése.

( 210 ) M 20 00883
( 220 ) 2020.03.25.
( 731 ) Szalczer Szilvia 50%, Zalagerszeg (HU)
Csepi Dusán Gábor 50%, Budapest (HU)
( 541 ) Movo
( 511 ) 44

Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; lökéshullám-terápia; fizioterápia, fizikoterápia;

fizioterápiás szolgáltatások; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; fizikai rehabilitáció; fizikai
rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; egészségügyi
szolgáltatások az emberi test állapotának felméréséhez; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak
kezelésére; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; terápiás masszázzsal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások;
masszázs; masszázs szolgáltatások.
( 210 ) M 20 01295
M1066
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( 220 ) 2020.05.13.
( 731 ) Buglyó Evelin, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Solymosi Erzsébet Csilla, Budapest
( 541 ) PediKlinik
( 511 ) 41
44

Nevelés; szakmai képzés.
Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 210 ) M 20 01419
( 220 ) 2020.05.25.
( 731 ) Hu Daoyou, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Disznóhús; garnéla rákok (nem élő); gomba, tartósított; halból készített ételek; hentesáruk; heringek; homár

(nem élő); hús; hús, tartósított; húskonzervek; húsleves, erőleves; rákfélék, keménytestű (nem élő); rákok,
folyami (nem élő).
43

Bár (szolgáltatások); étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek;

önkiszolgáló éttermek.
( 210 ) M 20 01487
( 220 ) 2020.05.28.
( 731 ) KórházSuli Alapítvány a Beteg Gyerekek Tanulásának Támogatásáért, Vecsés (HU)
( 740 ) Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, Budaörs
( 541 ) KórházSuli Alapítvány a Beteg Gyerekek Tanulásának Támogatásáért
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 01794
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) Beauty Brow Kft., Budapest (HU)
( 541 ) BeautyPest
( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

kozmetikai szerek.
35

Kozmetikai szerek kis- és nagykereskedelme online (webshop) és offline módon.

44

Szépségszalonok; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonok

szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás.
( 210 ) M 20 01795
( 220 ) 2020.06.24.
( 731 ) Beauty Brow Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Beauty Pest
( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

kozmetikai szerek.
35

Kozmetikai szerek kis- és nagykereskedelme online (webshop) és offline módon.

44

Szépségszalonok; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonok

szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás.
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( 210 ) M 20 02065
( 220 ) 2020.07.19.
( 731 ) Wine Gourmet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Mád (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 210 ) M 20 02172
( 220 ) 2020.07.28.
( 731 ) Sugár Péter, Budapest (HU)
( 541 ) Városi Kutyák Iskolája
( 511 ) 41

Állatok engedelmességi képzése, kiképzése; pozitív megerősítéses képzés; ösztönkezelés; kutya

szocializáció; agressziókezelés; kutyanapközi.
( 210 ) M 20 02285
( 220 ) 2020.08.04.
( 731 ) Szatmár-Bereg Hungarikumaiért Egyesület, Jánkmajtis (HU)
( 740 ) Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Szatmár Íze
( 511 ) 29

Dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből].

( 210 ) M 20 02508
( 220 ) 2020.08.26.
( 731 ) Family Finances Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Vámosi Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Family Finances
( 511 ) 42

Grafikai tervezés; honlaptervezési tanácsadás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; számítástechnikai

tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógép-programozás;
számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver mint
szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; weboldal készítési és
karbantartási szolgáltatás.
( 210 ) M 20 02754
( 220 ) 2020.09.16.
( 731 ) Zsolnay Porcelánmanifaktúra Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14
18

Ékszerek.
Bőr és bőrutánzatok, és az ebből készült termékek; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök.
M1068

21

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 9. szám, 2021.05.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Porcelán- és fajansz áruk.

25

Ruházati cikkek, fejfedők.

30

Kávé; csokoládé.

32

Sörök.

33

Alkohol tartalmú italok.

( 210 ) M 20 02793
( 220 ) 2020.09.18.
( 731 ) DIY online Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Méri Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Aggregátorok; csapágyak; csapok; élezőgépek; szerszámköszörűk; emelőberendezések; esztergák; faipari

gépek; festékszóró pisztolyok; festőgépek; földmunka gépek; fűnyírógépek; fűrészek; fűrészgépek; gépállványok;
gereblyék; gereblyézőgépekhez; görgőscsapágyak; gőzgépek; gyalugépek; hajlítógépek; háztartási robotgépek;
elektromos ; hegesztőgépek, elektromos; ívhegesztő készülékek; kalapácsok(elektromos-); katalizátorok; kefék;
elektromos működtetésű; kések; kondenzáló berendezések; köszörűgépek; láncfűrészek; légkalapácsok;
légkondenzátorok; levegőelszívó gépek; lyukasztógépek; mezőgazdasági gépek; mosogatógépek; mosógép;
munkaasztalok; gépasztalok; nyírógépek; nyomdagépek; nyomdatechnikai gépek; ollók; porlasztók; porszívók;
robotok; sörfőző gépek; szegecselőgépek; szerszámgépek; szerszámok (géprészek); színezőgépek; szivattyúk;
szűrőgépek; tisztítókészülékek; tűzőgépek ; vágógépek; varrógépek; vasalógépek; vésők; erőgépek; motorok (a
szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára
készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kéziszerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.
8

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

borotvák.
( 210 ) M 20 03062
( 220 ) 2020.10.14.
( 731 ) Marquard Média Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GYEREKLÉLEK
( 511 ) 9

Védőálarcok/-maszkok; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; táblagép tokok; számítógépes

hardver; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető
szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes
szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában;
számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek;
számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; okosgyűrűk; okoskarórák;
okostelefonok; okosszemüvegek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; operációs rendszer programok
számítógépekhez, rögzített; mágneses adathordozók; mágneses személyazonosító kártyák; laptop tokok; letölthető
csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák
mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; letölthető számítógépes
játékszoftverek; letölthető zenefájlok; játékszoftverek [rögzített]; jukeboxok [háttértároló eszközök]
számítógépekhez; kamera filterek; kézi számítógépek [PDA]; kompakt lemezek, CD-k [audio-video];
hanglemezek; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hordható videokijelző monitorok; hordozható
médialejátszók; fülhallgatók távközléshez; GPS készülékek; fényképezőgépek, kamerák; digitális jelek; díszítő
mágnesek; DVD-lejátszók; CD-lejátszók.
16

Bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; dossziék [papíráruk]

(1); dossziék [papíráruk] (2); elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; fedelek, kötések,
borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; folyóiratok;
formanyomtatványok, űrlapok; grafikai reprodukciók; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;
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hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; íróeszközök;

írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; jegyek; karton; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok,
levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvek; könyvjelzők; könyvtámaszok; laminálók irodai
használatra; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; műanyagfóliák csomagolásra; naplófőkönyvek,
főkönyvek; naptárak; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); nyomdai alátétek, nem textilből;
nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák
[papíripari]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papírszalvéták;
papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők; papírvágó kések [irodai cikkek]; papírvágók [irodai cikkek]; papírvagy kartondobozok; papírzacskók; papírzsebkendők, papírtörlők; pecsételő anyagok papíripari használatra;
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; poszterek; prospektusok; sablonok
[papíráruk]; scrapbook [családi albumok]; söröskorsó alátétek; stencilek ételek és italok dekorálásához;
szórólapok; szövegkiemelő tollak; tinta- és tolltartó állványok (1); tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;
tolltartó dobozok; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók
csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások
megválaszolásához; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy
reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás
reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók
kidolgozása; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás,
hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés;
szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési
célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi
vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára;
webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
41

Coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten

[nem letölthető]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások
bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési
rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; know-how átadása (képzés); konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése; nyereményjátékok működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; partik
tervezése [szórakoztatás]; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás]; videorögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások
eseményekhez.
42

Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; fizikai adatok vagy dokumentumok
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átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftverek frissítése;

weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.
( 210 ) M 20 03064
( 220 ) 2020.10.13.
( 731 ) Z&U SPIRITUOSEN MARRKETING GmbH, Vienna (AT)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 541 ) UNICUMHÁZ
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03121
( 220 ) 2020.11.26.
( 731 ) Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Webes tartalom kezelése.

( 210 ) M 20 03144
( 220 ) 2020.10.19.
( 731 ) Bobály Sándor, Nagykanizsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 7
12

Áramfejlesztő generátorok (1); áramfejlesztő generátorok (2), motorok, nem szárazföldi járművekhez.
Motorok szárazföldi járművekhez.

( 210 ) M 20 03281
( 220 ) 2020.11.03.
( 731 ) Transmatic Kft., Kiskunlacháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; alapozók, primerek;

alizarin festékek; alumínium festékek; festékek és lemosók; festékhígítók; fixálóanyagok [lakkok]; glazúrok
[festékek, lakkok]; hígítók lakkokhoz; diszperziós festékek; vizes diszperziós festékek anyagok színezésére nagy
mennyiségben; diszperziós pigmentek, festékek betonszínezésre; hígítók.
( 210 ) M 20 03302
( 220 ) 2020.11.04.
( 731 ) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) CSILLAGHEGYI ÁSVÁNYVÍZ
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek.

M1071

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 9. szám, 2021.05.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 20 03626
( 220 ) 2020.11.27.
( 731 ) Nagy Ferenc Gábor, Szombathely (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Ajvár; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; aloé vera

emberi fogyasztásra; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; bogyós gyümölcsök konzervált;
borsó tartósított; bundás virsli; burgonyaalapú gombócok; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra;
csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica, feldolgozott; csemegeuborka; csokoládés mogyoróvaj;
csontleves, húsleves; darált mandula; datolya; dióféle-alapú kenhető krémek; dióféle-alapú krémek; disznóhús;
disznózsír; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); ehető rovarok; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési
célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj;
faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; falafel;
feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma (konzervek); földimogyoró, elkészítve;
földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba tartósított; guacamole
(avokádószósz); gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs chips; gyümölcshéj;
gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;
hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszerek; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzerv;
halmousse-ok; hal, tartósított; heringek; homár, nem élő; hot dog virslik; hummusz (csicseriborsókrém);
húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék,
rákfélék (nem élő); kagylók (nem élő); kalbi (grillezett húsétel); kandírozott (cukrozott) mogyorók/diók; kaviár;
kefir (tejes ital); készítmények húsleveshez; kimchi (erjesztett zöldségételek); klipfish (sózott és szárított tőkehal);
kocsonyák; kókuszdiótejalapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókuszolaj- és zsír; kókuszolaj; kókusztej
alapú italok; kókusztej étkezési használatra; kókuszvaj; kolbász; krokett; kumisz; languszták, nem élő; lazac, nem
élő; lecitin étkezési célokra; lekvárok(citrusfélékből); lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek;
leveskészítmények; liofilizált hús; liofilizált zöldségek; madárfészkek, ehető; magas fehérjetartalmú tej; magvak,
elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin;
mazsola; milkshake-ek (tejturmixok); mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej
étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín;
olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; padlizsánkrém; pálmamagolaj, táplálkozási
használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin táplálkozásra;
pirított tengeri alga; préselt gyümölcspép; rákfélék keménytestű nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj
étkezési; rizstej; rizstej, étkezési használatra; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyógubó, emberi
fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szardella, nem élő; szardínia, nem élő;
szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szójabab olaj ételekhez; szójabab,
tartósított, táplálkozási használatra; szójaolaj étkezési célra; szójapogácsák; szójatej; tahini (szezámmagkrém); tej;
tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejsavó; tejszínhab; tejszín
(tejtermékek); tejtermékek; természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; tofu; tofus pogácsák;
tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal (nem élő); tőzegáfonya szósz
(befőtt); túrósfánkok; vadhús; vaj; vajkrém; virágporkészítmények (élelmiszer); virslik; yakitori (japán pálcás
grillcsirke); yuba; zabtej; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousseok (habok); zöldségkonzervek;
zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldség velőkrém; zselatin; zselék; zsírok,
étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; biotej.
( 210 ) M 20 03630
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( 220 ) 2020.11.27.
( 731 ) Németh Abigél, Zalaegerszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Tanítási- és oktatási anyagok; közlemények, kiadványok; oktató jellegű kiadványok; könyvecskék,

brosúrák; könyvek, nyomtatványok.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, oktatás, tanítás; oktatási

kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítás-szervezés; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítási
szolgáltatások oktatási célokra; művészeti kiállítás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
konferenciaszervezés, konferencia szolgáltatások; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; előadások szervezése; élő előadások szervezése; előadások lebonyolítása; életmód tanácsadás
(képzés); természetvédelemmel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségklub szolgáltatások (egészség és
fitnesz); úszásoktatás; gyógyászati kiadványok megjelentetése; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok
megjelentetése; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching; könyvkiadás; gyakorlati képzés
(szemléltetés); oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
44

Orvosi szolgáltatások; kertészeti és erdőgazdaság szolgáltatások; alternatív gyógyászati ellátások;

aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
egészségfürdő szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai;
kórházak; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szűrővizsgálatok; pszichológus (szolgáltatások); szanatóriumok;
terápiás szolgáltatások; masszázs; fizioterápia, fizikoterápia; szülésznői szolgáltatások; tanácsadás szülés
területén; szülészeti, bába szolgáltatások; szülés utáni gondozási szolgáltatások nők számára; látogató ápolói
szolgáltatások; vízterápiás egészségmegőrzés; egészségfelmérési vizsgálatok; szauna szolgáltatások, szauna
felszerelések biztosítása; faiskolák, csemetekertek; faiskolai szolgáltatások; növénytermesztés; fák ültetése a
szénveszteség ellentételezésére; újraerdősítési szolgáltatások; fasebészet; kertészeti szolgáltatások;
pázsitgondozás; gazdálkodás (állatok).
( 210 ) M 20 03631
( 220 ) 2020.11.27.
( 731 ) VEGÁN-Manufaktúra Kft., Papkeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Vegetáriánus kolbászok; vegetáriánus szalámik; vegetáriánus virslik; húspótlók; formázott, texturált

növényi fehérje húspótlóként történő használatára; növényi tejpor; növényi alapú tejszín; növényi tejszín
[tejtermék-helyettesítő]; növényi alapú snackek; zöldségalapú helyettesítők; zöldségpástétom; zöldségalapú
kenhető termékek.
( 210 ) M 20 03632
( 220 ) 2020.11.27.
( 731 ) Hajzók Norbert, Budapest (HU)
( 546 )
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Gépjármű értékesítéshez kapcsolódó reklámszolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; eladó gépjárművek meghirdetése interneten
keresztül; gépjárművek értékesítésével kapcsolatos információnyújtás interneten keresztül;
gépjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjármű flotta üzleti menedzsmentje
[mások részére]; gépjármű-regisztrálási szolgáltatások.
37

Gépjárművek tengelyeinek javítása; gépjármű gumiabroncs szerelés és javítás; gépjármű javítása;

gépjárművek karbantartása; gépjárművek festése; gépjármű ablakok beszerelése; gépjármű tankolási
szolgáltatások; gépjárműakkumulátorok töltése; gépjárművek szélvédőinek felszerelése; gépjárművek teljeskörű
tisztítása; gépjárművek tengelykapcsolóinak javítása; gépjárművek vontatórúdjainak javítása; gépjárművek
fékrendszereinek javítása; gépjárművek motorjainak tuningolása; gépjárműolaj-csere szolgáltatások; gépjármű
tisztítás és fényezés; szárazföldi gépjárművek javításának megszervezése; gépjárművek belső terének javítása;
benzintankolási szolgáltatás gépjárművek számára; szárazföldi gépjárművek karbantartásának megszervezése;
gépjárművek felfüggesztési rendszereinek javítása; gépjárműjavítási szolgáltatások [garázs szolgáltatások];
gépjárműkarbantartási- és javítási szolgáltatások; gépjárműjavítással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
gépjárművek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gépjárművek karbantartásával kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; személyszállító gépjárművek karbantartása és javítása.
( 210 ) M 20 03638
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) Csernijenko Patrícia, Nyíregyháza (HU)
Nádasy Csaba Dániel, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) Ella & Dan
( 511 ) 20

Ágyak; ágyak gyermekeknek; gyerekágyak, kiságyak; ágymatracok; gyermekmatracok alváshoz; ágyrácsok,

ágykorlátok; ágyfelszerelés babaágyakba [nem ágynemű]; ágyfelszerelés csecsemőágyakba [nem ágyneműk];
ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; gyerekbútorok; szőnyegek, takarók gyerek járókákhoz; textilből
készült zsák formájú gyermekágyak; ütközésvédők gyermekágyakhoz, nem ágynemű; rácsvédők kiságyakhoz,
nem ágynemű; méretre készült kiságy rácsvédők; pelenkázó matracok.
24

Matrachuzatok; matrac- és párnahuzatok; rácsvédő gyerekágyakba [ágyneműhuzatok]; ágynemű;

gyermekágyneműk; baldachin függönyök [ágynemű]; baldachin függönyök gyerekágyhoz; ágyneműk és takarók;
plédek; ágytakarók, plédek; textilkendők; törölközők; törölközők, fürdőlepedők; törölközők [textil]
csecsemőknek; törölközők [textil] kisgyermekek részére; textilek; textilek, textíliák lakberendezéshez;
babatakarók; babahálózsákok; babatörlőkendők.
25

Gyermekruházat; gyereknadrágok; kezeslábas pizsamák gyerekeknek; gyermek fejfedők; gyermek

felsőruházat; baba alsóneműk; csecsemőkelengyék, babakelengyék; baba body-k.
28

Fajátékok; fából készült játékok; plüssjátékok; forgók gyerekágyra [játékok].

( 210 ) M 20 03714
( 220 ) 2020.12.03.
( 731 ) Visegrád Város Önkormányzata, Visegrád (HU)
( 740 ) Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Élő középkor városa
( 511 ) 16

Asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali írószertartó szekrények [irodai cikkek]; asztali

könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; bónok, utalványok; borítékok
[papíráruk]; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók;
csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); fedelek,
kötések, borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek,
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könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; grafikai reprodukciók; gyűrűs irattartók, iratrendezők; iratgyűjtők, dossziék;

írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; katalógusok, szertartók [készletek]; képeslapok,
levelezőlapok; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük
[időszaki lapok]; mappák; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések];
noteszok (1); noteszok (2); papírfeliratok, zászlóké.
35

Hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; reklámterjesztés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés
(2).
43

Bölcsődék, óvodák; nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; panziók; székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; turistaházak, üdülők.
( 210 ) M 20 03725
( 220 ) 2020.12.04.
( 731 ) HILLTOP Neszmély Zrt., Neszmély (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hilltop aromakör
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 20 03790
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) Érsek-Csanádi Ferenc, Dunakeszi (HU)
( 541 ) PetPincér
( 511 ) 35

Állateledellel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03791
( 220 ) 2020.12.10.
( 731 ) dr. Murányi Ildikó Eszter, Sukoró (HU)
( 740 ) Dr. Mészáros Zsuzsa, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Mediációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; válási mediációs szolgáltatások;

alternatív vitarendezési szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; jogi
dokumentumok elkészítése; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi képviseleti
szolgáltatások; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; konzultáció személyes kapcsolatok terén; jogi
ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi konzultációs szolgáltatások; vitarendezési
szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03794
( 220 ) 2020.12.10.
( 731 ) Érczy Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hegedűs Veronika, Andrási & Hegedűs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek (kozmetikumok); funkcionális kozmetikumok;
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kozmetikumok krémek formájában; kozmetikumok porok formájában; szépségápoló kozmetikumok.

5

Étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítők gyógyászati célokra; humán étrendkiegészítők; nem gyógyászati

célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra;
étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek.
29

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

étkezési olajok és zsírok.
( 210 ) M 20 03796
( 220 ) 2020.12.10.
( 731 ) Érczy Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hegedűs Veronika, Andrási & Hegedűs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével; ágyfelszerelés

csecsemőágyakba [nem ágyneműk]; ágyfelszerelés babaágyakba [nem ágynemű]; tollal töltött ágynemű.
( 210 ) M 20 03797
( 220 ) 2020.12.10.
( 731 ) Solaz Média Produkciós Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tremmel Brigitta, Holczer Jákó és Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Comida y Naturaleza
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 20 03798
( 220 ) 2020.12.10.
( 731 ) Magyar Kormánytisztviselői Kar, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.
41

Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

45

Szakmai érdekképviselet.

( 210 ) M 20 03799
( 220 ) 2020.12.09.
( 731 ) Molnár Gábor, Kerepes (HU)
( 546 )
( 511 ) 20

Előregyártott polcok [bútorok]; munkafelületek bútorok formájában; zárható szekrények [bútorok];

számítógépes munkaállomások [bútorok]; fali egységek [bútorok]; műanyag válaszfalak [bútorok]; tároló
egységek [bútorok]; hordozható munkafelületek [bútorok]; fém polcrendszerek [bútorok]; prospektus tartók
[bútorok]; bútorok mozgáskorlátozottak részére; fiókos egységek [bútorok]; padok/lócák (bútorok); tároló
modulok [bútorok]; hátlapok [bútorok részei]; acélcsőből készült bútorok; elemes íróasztalok [bútorok];
szekrények mint bútorok; számítógép szekrények [bútorok]; műasztalosipari termékek [bútorok]; egymásba
rakható bútorok; televízió állványok [bútorok]; támasztó állványok [bútorok]; bútorok irattárolási célokra;
ülőpámák bútorok részeként; acélból készült bútorok; beltéri árnyékolók [bútorok]; munkalapok [bútorok részei];
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többfunkciós állványok [bútorok]; többpozíciós állványok [bútorok]; biztonsági szekrények [bútorok]; kárpitozott

átalakítható bútorok; bútorok ipari használatra; kirakati egységek, bútorok; laboratóriumi bútorok [kivéve
különleges kialakítású bútorok]; termékbemutató állványok [bútorok]; iratgyűjtő polcok [bútorok]; fém
válaszfalak [bútorok]; miniatűr bútorok fából; kulcsos szekrények [bútorok]; magasított székek [bútorok];
csomagállványok mint bútorok; fahelyettesítőkből készült bútorok üvegszekrények, vitrinek [bútorzat]; elválasztó
elemek bútorokba; átlátszó üvegajtók bútorokhoz; előregyártott fa bútorajtók; panel szelvények bútorokhoz;
bútorlábak (nem fémből); előregyártott fém bútorajtók; bútorzárak (nem fémből); műanyagból készült bútorajtók;
faszerkezetek, elválasztók bútorokhoz; fémből készült bútorajtók; üvegből készült bútorajtók; fémkeretes átlátszó
bútorajtók; fém billenőajtók [bútorelemek]; fém polcosztók [bútorelemek]; szekcionált bútorelemek fémből;
bútortartók (nem fémből); fém fiókok [bútorelemek]; bútorhuzatok (formára igazított -); nem fém
bútorillesztékek; bútorszerelvények, nem fémből; szabadon álló válaszfalak [bútor]; gurulós számítógép asztal
[bútor]; bútor élvédő műanyag szalagok; spanyolfalak, válaszfalak, paravánok [bútor]; mozgatható térelválasztók,
spanyolfalak [bútorok]; szekrények irodaszerek tárolására [bútorok]; árubemutató felszerelések fémből [bútorok];
fém polctartók [bútorok részei]; műanyag öntőformák bútorok gyártásához; válaszfalak, térelválasztó falak
[bútorok]; egyszárnyú paravánok, spanyolfalak [bútorok]; összeszerelt bemutató állványok [bútorok]; irodai
térelválasztó paravánok [bútorok]; mozgatható paravánok, térelválasztók [bútorok]; mozgatható árubemutató
egységek [bútorok]; vezetősínek fiókokhoz [bútorok szerelvényei]; dekoratív fa panelek [bútorok];
folyóirattartók, irattartó papucsok [bútorok]; személyi számítógép munkaállomások [bútorok]; paravánok
[bútorok]; bemutató célokra; fémből készült polcok [bútorok]; tartók brosúrákhoz [bútorok formájában];
hordozható térelválasztók, válaszfalak [bútorok]; talapzattal ellátott tárolóegységek [bútorok]; hordozható
árubemutató állványok [bútorok]; elválasztófalak, paravánok bútorok formájában; irodai térelválasztók,
paravánok [bútorok]; fa állványok, fogasok [bútorok]; mozgatható elválasztó panelek [bútorok]; függesztett
polcok, tárolók [bútorok]; fém árubemutató keretek [bútorok]; bemutató táblák bútorok formájában; bolti
képeslaptartó bútorok, állványok; görgős hokedlik, székek [bútorok]; nem fém tárolóállványok [bútorok]; főként
üvegből készült bútorok; lapok, deszkák mint bútorok; fém paravánok, térelválasztók [bútorok]; panelek, mint
bútorok részei; tűzbiztos szekrények [bútorok] fémből; tartók anyagok bemutatására [bútorok]; farostból készült
miniatűr bútorok; bútorok és lakberendezési tárgyak; utcai bútorok, nem fémből; szabadon álló törölközőtartók
[bútorok]; műanyagból készült számok bútorokhoz; díszítő szegélycsíkok műanyagból bútorokhoz; rögzítők
bútorokhoz, nem fémből; textilhuzatok [méretre szabott] bútorokhoz; nem fém tolóajtók bútorokhoz;
védőhuzatok bútorokhoz [méretre szabott]; üléshuzatok [méretre szabott] bútorokhoz; konzolok bútorokhoz (nem
fémből); méretre szabott huzatok bútorokhoz; szegélyvédők bútorokhoz (nem fémből); csappantyúk
(bútorokhoz), nem fémből; tolózár bútorokhoz, nem fémből; díszítő szegélycsíkok fából bútorokhoz; nem fém
bútorokhoz csúszásgátlók; nem fém kampók bútorokhoz; szekcionált bútorelemek nem fémből; nem fém görgők
[bútorgörgök]; illeszkedő szövetből készült bútorhuzatok; nem fémből készült bútorfogantyúk; bútorszerelvények
[nem fémből készült -]; faborítások, keretek [bútor] elektronikus készülékekhez; nem fém polctartók [bútorok
részei]; nem fém fali polcok [bútorok]; áthelyezhető fém tároló állványok [bútorok]; kivetítő, kijelző képernyők,
paravánok [bútorok]; nem fém fali polckeretek [bútorok]; mozgatható fém válaszfalak, térelválasztók [bútorok];
faboritások, keretek [bútorok] elektromos készülékekhez; nem fém állványok [bútorok] tárolásra; nem fém
biztonsági szekrények [bútorok]; fém fali szekrények, szekrénysorok [bútorok]; tűzbiztos szekrények [bútorok]
(nem fémből); cserélhető üléshuzatok [méretre szabott] bútorokhoz; összekötő elemek (nem fémből) bútorokhoz;
nem fémből készült átlátszó bútorajtók; extrudált műanyag élvédö szegélyek bútorokhoz; bútorelemek írott
anyagok, könyvek bemutatására; szobai görgős térelválasztók, paravánok [bútorelemek]; nem fém billenőajtók
mint bútoralkatrészek; nem fém polcosztók mint bútoralkatrészek; áthelyezhető nem fém tároló állványok
[bútorok]; nem fém anyagokból készült polcok [bútorok]; nem fémből készült polcok, állványok [bútorok];
tálcák, mint bolti bemutató bútorok részei; nem fém anyagokból készült ajtók bútorokhoz; beépített bútorokhoz
használatos díszítő szegélycsíkok fából; konzolok és tartóelemek bútorokhoz, nem fémből; beépített bútorokhoz
használatos műanyag díszítő szegélycsíkok; nem fém polctartó konzolok mint bútoralkatrészek; falikarok,
konzolok [bútorok] elektronikus berendezések szerelési egységeihez; főként fából készült állványok [bútorok]
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tárolási célokra; állványok, mint nem fém anyagokból készült bútorok; főként műanyagból készült állványok

[bútorok] tárolási célokra; nem fém válaszfalak [bútorok], egymáshoz illeszkedő panelekből; nem fémből készült
konzolok és tartóelemek bútorokhoz; kerámiafogantyúk vitrines szekrényekhez, fiókos szekrényekhez és
bútorokhoz; nem fém bútorok [kivéve speciális orvosi vagy laboratóriumi használatra]; bútorok testi
fogyatékossággal, csökkent mozgásképességgel élők, valamint rokkantak számára; nem fémből készült biztonsági
kapuk kisbabák, gyerekek és kisállatok számára [bútorok].
37

Kiállítási standok, emelvények és bódék építése és felállítása; kereskedelmi vásári és kiállítási standok

felépítése; kiállítási standok takarítása; kiállítási standok felállítása; ideiglenes szerkezetek összeállítása
kereskedelmi kiállításokhoz; ideiglenes építmények, szerkezetek összeállítása üzleti kiállításokhoz; kijelző táblák,
reklámtáblák felállítása; üzlethelyiségek átalakítása; üzletek építése; üzletek bútorzatának beszerelése; vásári
standok és üzletek építése; boltok takarítása, bolthelyiségek átalakítása; bolti berendezések javítása; standok
felállítása kereskedelmi vásárokhoz; kereskedelmi helyiségek belső tatarozása, felújítása; ideiglenes építmények,
szerkezetek összeállítása kereskedelmi vásárokhoz; építkezések helyszíni felügyelete; helyszíni projektirányítás
épületek építésével kapcsolatban; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; építőmérnöki munkák
helyszíni építési felügyelete; építés; építésfelügyelet; mennyezet építés; függönyfalak építése; épületrészek
építése; házbővítések építése; üzletek építése; falépcsők építése; válaszfalak építése; építési szolgáltatások; építési
menedzsment; tetők építése; épületalapok építése; házak építése; épületek építése; galériák építése; konyhák
építése; acélszerkezetek építése; építési munka felügyelete; acélszerkezetek építése épületekhez; beltéri
válaszfalak építése; kereskedelmi ingatlanok építése; egészségügyi létesítmények építése; vízelvezető rendszerek
építése; építési területek előkészítése; geotermikus fűtőberendezések építése; kereskedelmi épületek építése;
oszlopos előtetők, védőtetők építése; telkek, építési területek megtisztítása; acélszerkezetek hegesztése építési
célra; közművek bevezetése építési területeken; lakó- és kereskedelmi épületek építése; árnyékolórácsok, zajvédő
falak, kerítések építése; alapozással kapcsolatos földalatti építési munkák; épületek és más szerkezetek építése;
egészségügyi célt szolgáló épületek építése; szolgáltatások épületek nedvesség elleni szigetelésére építés során.
42

Bútortervezés; bútortervezői szolgáltatások; bútortervezési szolgáltatások; bútorok eredetiségének igazolása;

tervezési szolgáltatások bútorszövetekkel kapcsolatban; tanácsadás a bútorszövetek kiválasztásával kapcsolatban
[belsőépítészet]; tanácsadás bútorok takaró huzatainak / védőhuzatainak kiválasztásával kapcsolatban
[belsőépítészet]; színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési információs
szolgáltatások; színek, festékek és bútorok kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs
szolgáltatások; belsőépítészeti tervezés; boltok tervezése; épületbővítések tervezése; padlóburkolatok tervezése;
világítórendszerek tervezése; üzlethelyiségek tervezése; szőnyeglapok tervezése; irodabútorok tervezése;
tervezési szolgáltatások; belsőépítészeti tervezések; beltéri dekoráció tervezése; kültéri világítás tervezése; díszítő
minták tervezése; üzlet felszerelésrendszerek tervezése; beltér tervezési szolgáltatások; épületek külsejének
tervezése; üveg és üvegtermékek tervezése; épületek belső tervezési szolgáltatásai; belsőépítészeti tervezési
szolgáltatások kiskereskedőknek; lakóingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások
nagyszilárdságú szerkezetekhez; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; üzlethelyiségek
tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások butikok számára; üzletek
kirakataival kapcsolatos tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások boltok belsejével kapcsolatban;
belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; tanácsadási szolgáltatások helyiségek tervezésével
kapcsolatban; szaniter szerelvények felszerelésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; kül- és beltéri tervezési,
kivitelezési szolgáltatások; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési
szolgáltatások; belsőépítészeti szolgáltatások; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés; üzletek belsőépítészeti
kialakítása; belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; belsőépítészeti információkat tartalmazó weboldal biztosítása; tanácsadás a függönyök
kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; feng shui elveket alkalmazó belsőépítészeti szolgáltatások;
belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; dizájnszolgáltatások; építészeti tervezési
[dizájn] szolgáltatások; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások.

M1078

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 9. szám, 2021.05.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 20 03805
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 03806
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 03807
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 03809
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 03811
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 03813
( 220 ) 2020.12.11.
( 731 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
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( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 20 03955
( 220 ) 2020.12.22.
( 731 ) Fehér Ella, Szeged (HU)
( 740 ) Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) granella
( 511 ) 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].
( 210 ) M 20 03967
( 220 ) 2020.12.23.
( 731 ) PU Group Limited, London (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) spoko.app
( 511 ) 36

Pénzügyi szolgáltatások; elektronikus pénzügyi kereskedelmi szolgáltatások; monetáris szolgáltatások;

valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; pénzváltás; kifizetések feldolgozása; befektetési pénzátutalási
és tranzakciós szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítás közvetítés; biztosításkötési szolgáltatások;
bankügyletek lebonyolítása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; jótékonysági célú pénzgyűjtési szolgáltatások;
hitelkártya szolgáltatások; hitelkártyákhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; elveszett hitelkártyákhoz
kapcsolódó pénzügyi információs szolgáltatások; ellopott hitelkártyákhoz kapcsolódó pénzügyi információs
szolgáltatások; banki tevékenység; telebank szolgáltatások; internetes banki tevékenység; elektronikus
pénzátutalás.
( 210 ) M 20 03972
( 220 ) 2020.12.23.
( 731 ) Vranek Zoltán András, Martonvásár (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; harcművészeti ruha, gi; izzadságfelszívó alsóruházat (rashguard); sapkák;

övek; hímzett ruhadarabok.
41

Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; brazil jiu jitsu oktatás; sportversenyek

rendezése; szemináriumok rendezése és vezetése; edzőtábor rendezése és vezetése; sportklub hálózat
üzemeltetése; oktatási vizsgáztatás; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás.
( 210 ) M 20 03978
( 220 ) 2020.12.27.
( 731 ) Csordás Zsolt, Komló (HU)
( 541 ) Pindli
( 511 ) 43

Vendéglátás.
M1080

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 9. szám, 2021.05.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 20 04006
( 220 ) 2020.12.31.
( 731 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és
tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 04007
( 220 ) 2020.12.31.
( 731 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és
tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 04008
( 220 ) 2020.12.31.
( 731 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és
tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 21 00026
( 220 ) 2021.01.05.
( 731 ) BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Buda Álmos Botond, Budapest
( 541 ) Konzolok Szervize
( 511 ) 9

Játékszoftverek; információtechnológia és audiovizuális berendezések; multimédia berendezések és

műszerek; számítógépek és számítógépes hardverek.
28

Folyadékkristályos kijelzővel rendelkező elektronikus szórakoztató berendezések; játékkonzolok;

játékvezérlők számítógépekhez.
35

Informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos
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kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi

szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel
kapcsolatban; hűség- és ösztönző programok működtetése; weboldalakon biztosított felületek termékek és
szolgáltatások reklámozására; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése;
kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése.
( 210 ) M 21 00040
( 220 ) 2021.01.07.
( 731 ) Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csatári Ákos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 21 00116
( 220 ) 2021.01.14.
( 731 ) Vörösvár Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Lovász Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LINUM Udvar
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 21 00117
( 220 ) 2021.01.14.
( 731 ) Vörösvár Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Lovász Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 21 00148
( 220 ) 2021.01.18.
( 731 ) Power Mir Consulting Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Palcsi
( 511 ) 30

Édes gombócok [dango]; elkészített tészta; gnocchi; gombócok; gombóctészta; gyors főzésű tészta;

hajdinatészták; hajdinatészta; halgombócok; instant tészták; kagylótészták; spagetti; spagettik [nyers]; sült metélt
tészták; száraz tészták; száraztészták; szárított tortellini; teljes kiőrlésű metélt tészták; teljes kiőrlésű tészta; tészta
lapok formájában; tészta pizza készítéshez, pizzatészta; tojásos tészták; tojást tartalmazó tészta; töltött tészta;
M1082

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 9. szám, 2021.05.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
töltött tészták; tortellini; vareniki [ukrán töltött gombóc]; zabpelyhek; zabpehely; zabliszt emberi fogyasztásra;

zabliszt; zabfélék emberi fogyasztásra; zabdara; zab alapú ételek; zab alapú élelmiszerek; zab hántolt/tisztított;
zabból készült élelmiszerek; zab alapú ételek emberi fogyasztásra; teljes kiőrlésű rozsőrlemény; tésztakészítésre
szolgáló gabonafélék; puliszka; rizs; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara; liszt; lisztek; kukoricából készült
extrudált élelmiszertermékek; kukoricából készült élelmiszerek; kukoricából készült snack termékek; hántolt zab;
hántolt árpa; hengerelt zab és búza; gabonafélék emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekhez; gabona alapú
élelmiszerek emberi fogyasztásra; gabonafélékből készült élelmiszerek; feldolgozott zab; főtt, teljes kiőrlésű
búzaszemek; feldolgozott gabonafélék; feldolgozott gabonamagvak; feldolgozott búza; emberi étkezésre szánt
gabonafélék; fagyasztott sütemények; fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; fagyasztott tészta
biscotti kekszhez; fagyasztott tészta brownie-hoz; fagyasztott tészták; kelttészták húst tartalmazó töltelékkel;
kenyértészták; képviselőfánk; krémes sütemények; levelestészta; nyerstészták; palacsintapor; palacsintatészta;
piskóták, piskótatészták; sütésre kész tésztatermékek; tésztafélék [nyerstészta]; tésztából készült élelmiszerek;
szárított és friss tészták, nudlik, gombócok; mandulaliszt; lisztből készült tészták; lenmag étkezési célokra
[ízesítés]; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; gabonakészítmények; gabonafélékből előállított készítmények;
gabonaalapú élelmiszerkészítmények; feldolgozott hajdina; ételek (liszttartalmú); palacsinták; zöldséget és húst
tartalmazó sütemények; zöldséget és halat tartalmazó sütemények; zöldséget és baromfihúst tartalmazó
sütemények; zöldséges piték; zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; zöldségekkel ízesített sós kekszek;
zöldségekkel és marhahússal kevert rizs [bibimbap]; zöldségeket tartalmazó lepények, piték; zöldségízesítésű
kukorica chipsek; zöldhagymás palacsinta [pajeon]; töltött tekercsek; töltött kenyerek; szendvicsek; sós
palacsinták; sós sütemények; snack ételek (gabona alapú); mungóbab-palacsinta [bindaetteok]; müzliből készített
rágcsálnivalók; lasagnék; lasagne; húst tartalmazó szendvicsek; húst tartalmazó lepények; hússal ízesített sós
kekszek; hússal és zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; húsos piték; húsos piték [elkészített]; hot dogok
[szendvicsek]; halfilét tartalmazó szendvicsek; halat tartalmazó szendvicsek; halas lepények; hajdinazselé
(memilmuk); gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; göngyölt szendvicsek; gyümölcsös
sütemények/torták; gluténmentes pizzák; gabonalisztből készült rágcsálnivalók; félkész ravioli; fagyasztva
szárított ételek, főösszetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek, főösszetevőként tésztával; fagyasztott pizzák;
fagyasztott palacsinták; fagyasztott, hússal töltött sütemény/tészta; fagyasztott gofrik; elsősorban rizst tartalmazó
fagyasztott ételek; elsősorban tésztát tartalmazó fagyasztott ételek; előre csomagolt ebéd, amely főként rizst,
továbbá húst, halat vagy zöldségeket is tartalmaz; dobozolt ételek, amelyek rizsből, valamint húsból, halból vagy
zöldségből állnak; darált marhahúst tartalmazó szendvicsek; csokoládéalapú, étkezést helyettesítő szeletek;
csokoládéval bevont rizssütemények; csirketekercsek; csirkét tartalmazó szendvicsek; csirkés szendvicsek;
csirkés pite; calzone; baromfi- és vadhúsos piték; baromfit tartalmazó piték; gabona alapú müzliszeletek; cukorral
és mézzel bevont gabonakészítmények; csokoládéval bevont szeletek; búzaalapú müzliszeletek; gabonaalapú
rágcsálnivalók; gabonaalapú energiaszeletek; gabonából gyártott rágcsálnivalók; zabszeletek; zabkorpát
tartalmazó gabonakészítmények; szezámmagos édes szeletek; müzliszeletek; magvak, diófélék és szárított
gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; magas proteintartalmú gabonaszeletek;
gabonatermékek szelet formájában; gabonaszeletek; csokoládé édességek; csokoládé adventi naptárban;
csokoládépasztillák; csokoládészeletek; csokoládé pralinék formájában; csokoládéból készült pralinék;
csokoládékészítmények; csokoládés édesipari termékek; csokoládés édességek; csokoládétojások; cukorka
(cukor); cukorkák; cukorkák [édességek]; cukorkák (nem gyógyhatású) alkohollal; cukormentes cukorkák;
cukormentes édességek; cukormentes mentás bonbonok; cukormentes rágógumi; cukorral bevont almák;
cukrozott mandula; drazsék [nem gyógyhatású cukorkák]; édes zselés babpépből készült szeletek;
édességszeletek; édességek; édességek, nyalánkságok; édességek pasztillák formájában; fagylaltos édességek
nyalókák formájában; folyékony gyümölcsös töltésű nem gyógyhatású rágnivaló édességek; folyékony töltelékű
pralinék; gumicukorkák; gumicukrok; gyümölcsízű keménycukrok [édesség]; gyümölcsízesítésű édességek;
gyümölcsös édességek; gyümölcstartalmú édességek; húsvéti tojások; karamellás cukorkák; karamellák
(cukorka); karamella (cukorkák); karamellák [cukorkák]; keménycukorkák; kézzel készített cukorkák;
leheletfrissítő rágógumi; méz alapú édességek [nem gyógyhatású]; mézes cukorkák (nem gyógyhatású);
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nyalókák; nyalókák [cukorkaáruk]; pastila [orosz gyümölcsös sütemény]; pasztillák habosított cukorból; pralinék;

pillecukrok; tejcsokoládék; tejcsokoládé szeletek; sós vajkaramella; tejkaramella; tejes tablettacukorka; töltött
csokoládé; töltött csokoládé szeletek; töltött csokoládék; csokoládés ostyák; csokoládés kekszek; csokoládés
karamellás ostyák; csokoládés piskótával készített csokoládétorták; csokoládés sütemények; csokoládétorták,
csokoládés sütemények; csokoládéval bevont sütemények, torták; csokoládéval bevont vajas kekszek;
csokoládéval bevont perecek; csokoládéval bevont ostyás kekszek; fánkok; fogyasztásra kész desszertek
[cukrászsütemények]; gofrik; gyümölcsös piték; gyümölcskenyér szeletek; gyümölcskenyerek, gyümölcsös
sütemények; gyümölcsös sütemények; leveles tésztából készült péksütemények; liszt alapú sütemények; mákos
péksütemények; mandulás sütemények; muffin; napóleon szelet; nem húsos piték; sajttorták; torták cukrokból;
levestészta; lisztalapú gombócok; lisztalapú gnocchi; makaróni; makaróni [nyers]; mélyfagyasztott tészták;
pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; ravioli; sajtos makaróni; sajtos makarónik; vermicelli, nudli, metélt
tészta; fagyasztott édességek; fagyasztott cukrászsütemények [nem gyógyszeres]; fagyasztott jégkrémek; vegán
jégkrémek; krémfagylaltok; joghurtalapú fagylaltok [főleg fagylalt]; kakaó alapú jeges italok; kávé alapú jeges
italok; jégkrémek, fagylaltok; jégkrém nyalókák, pálcikás jégkrémek; fagylaltok; fagylalt, jégkrém; fagyasztott
joghurtos torták; fagyasztott tejes édességek; édességek fagyasztott formában; fagyasztott tésztalapok.
( 210 ) M 21 00161
( 220 ) 2021.01.19.
( 731 ) MediCert Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Georgi-Földvári-Oláh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 21 00162
( 220 ) 2021.01.19.
( 731 ) ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LOSMORID
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények epilepszia kezelésére.

( 210 ) M 21 00163
( 220 ) 2021.01.19.
( 731 ) Cavalliera International Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 18
25

Ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 00164
( 220 ) 2021.01.19.
( 731 ) ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) RUFIXALO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények szív- és érrendszeri betegségek kezelésére, antikoagulánsok [alvadásgátlók].

( 210 ) M 21 00168
( 220 ) 2021.01.19.
( 731 ) Juhász József Zoltán, Törökbálint (HU)
( 546 )
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 21 00174
( 220 ) 2021.01.19.
( 731 ) LOVING PRESENCE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Marosi Kinga, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Akadémiák [oktatás]; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; fordítás és tolmácsolás; fotóriportok készítése; gyakorlati
képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; kereskedelmi,
szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése,
lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási
és tájékoztató szolgáltatások; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése,
lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
befektetéssel kapcsolatos levelező tanfolyamok; elemi szintű levelező tanfolyamok lebonyolítása; főzéssel
kapcsolatos levelező tanfolyamok; háztartásvezetéssel, házimunkával kapcsolatos levelező tanfolyamok;
kertészettel kapcsolatos levelező tanfolyamok; kézművességgel, kézimunkával kapcsolatos levelező tanfolyamok;
középiskolai szintű levelező tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok biztosítása;
levelező tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; művészeti oktatás levelező tanfolyamokon
keresztül; oktatási szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; személyes befektetéssel kapcsolatos levelező
tanfolyamok; mentorálás; iskoláskorú gyermekek egyetemi mentorálása; üzleti mentorálási szolgáltatások; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; szakmai átképzés; személyes
oktatófórumok rendezése és levezetése; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
onkológiai témájú szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok [képzés]
szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése;
szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; táboroztatás.
( 210 ) M 21 00216
( 220 ) 2021.01.21.
( 731 ) Petrics Bernadett, Üllő (HU)
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( 546 )
( 511 ) 40

3D nyomtatás.

( 210 ) M 21 00220
( 220 ) 2021.01.22.
( 731 ) WR HOME Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) WR HOME
( 511 ) 36

Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés.

( 210 ) M 21 00233
( 220 ) 2021.01.25.
( 731 ) Kovács István Ádám, Budapest (HU)
Szendrei Endre, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Jótékonysági célú gyűjtésekkel kapcsolatos tájékoztatás; jótékonysági célú gyűjtések szervezése hátrányos

helyzetű gyermekek számára; jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági gyűjtések szervezése; jótékonysági célú
gyűjtések szervezése; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények szervezése; jótékonysági adománygyűjtési
tevékenységek szervezése; adománygyűjtés; adománygyűjtés szervezése.
( 210 ) M 21 00282
( 220 ) 2021.01.27.
( 731 ) Lettrich Attila Azarél, Miskolc (HU)
( 541 ) MONROY
( 511 ) 14

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

( 210 ) M 21 00307
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) Igor Iankovskyi, Monaco (MC)
( 740 ) Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Gyógyszerészeti és gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti és gyógyászati

eszközök reklámozása; orvosi, klinikai, kórházi, egészségügyi szolgáltatások reklámozása, marketingje.
42

Orvosi, klinikai és egészségügyi kutatások és kutató szolgáltatások.

44

Orvosi szolgáltatások; klinikai, kórházi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerészeti és

gyógyászati szolgáltatások; szanatórium, orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos üzemeltetés.
( 210 ) M 21 00344
( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) ÉLELEM Bt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szilágyi Ákos László, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 00367
( 220 ) 2021.02.01.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
38

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

kommunikáció, műholdas átvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1),
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, szórakozás, 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
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.
( 210 ) M 21 00368
( 220 ) 2021.02.01.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 541 ) PZD
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Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

Távközlés; hírügynökségek, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós műsorszórás, mobiltelefonos

kommunikáció, műholdas átvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1),
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, szórakozás, 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
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.
( 210 ) M 21 00369
( 220 ) 2021.02.01.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 541 ) Petőfi Zenei Díj
( 511 ) 35
38

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

kommunikáció, műholdas átvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1),
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, szórakozás, 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
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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
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.
( 210 ) M 21 00374
( 220 ) 2021.02.02.
( 731 ) Ujhelyi Krisztián, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

Társasjátékok.

( 210 ) M 21 00375
( 220 ) 2021.02.02.
( 731 ) KOCH's Torma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 541 ) PUSZTA TÜZE
( 511 ) 30

Fűszerek, fűszerkészítmények, ételízesítők és készítményei, szószok.

( 210 ) M 21 00376
( 220 ) 2021.02.03.
( 731 ) Johnson & Johnson, New Brunswick (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ACTIFED
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 21 00377
( 220 ) 2021.02.03.
( 731 ) Kenyeres Zoltán, Baja (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Vákuum csomagolt és fagyasztott friss 100% szürke marhahús; csomagolt szalámi és füstölt, érlelt hús

termékek; 100% szürke marha hamburger és frissen készült hústermékek.
35

Vákuum csomagolt és fagyasztott friss 100% szürke marhahús; csomagolt szalámi és füstölt, érlelt hús

termékek kiskereskedelme és nagykereskedelme; 100% szürke marha hamburger és frissen készült hústermékek
STREET FOOD kocsikról értékesítve franchise rendszerben.
( 210 ) M 21 00378
( 220 ) 2021.02.03.
( 731 ) Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Felsőlajos (HU)
( 740 ) dr. Lehoczky Dávid, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 21 00379
( 220 ) 2021.02.03.
( 731 ) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, Sopron (HU)
( 740 ) Fleckné dr. Fekete Judit, Sopron
( 546 )
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 00382
( 220 ) 2021.02.03.
( 731 ) Budapest Bank Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

36

Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

41

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

( 210 ) M 21 00384
( 220 ) 2021.02.03.
( 731 ) Capsys Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Selmeczi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

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.
( 210 ) M 21 00385
( 220 ) 2021.02.03.
( 731 ) Bátor Tábor Alapítvány 80%, Budapest (HU)
Bátor Tábor Kft. 10%, Budapest (HU)
BÁTOR TÁBOR-ÉRT Kft. 10%, Budapest (HU)
( 740 ) Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzgyűjtés és szponzorálás; pénzügyi támogatás és szponzorálás; jótékonysági célú gyűjtések szervezése;

gyűjtések szervezése; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények szervezése; jótékonysági adománygyűjtési
tevékenységek szervezése; jótékonysági célú gyűjtésekkel kapcsolatos tájékoztatás; ingatlantulajdon-kezelés;
ingatlanok bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés.
41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások;
táboroztatás; tornatanítás; mentorálás; oktatás biztosítása; szabadidős táborok; szabadidős tevékenységekkel
kapcsolatos tájékoztatás; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; sport- és szabadidős tevékenységek;
csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése.
43

Vendéglátás; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése];

szállásfoglalás; ideiglenes szállásfoglalás; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és
foglalási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; vendéglátási
szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
( 210 ) M 21 00396
( 220 ) 2021.02.04.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) PROSOLUTE
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 21 00405
( 220 ) 2021.02.04.
( 731 ) Keszthely Város Önkormányzata, Keszthely (HU)
( 541 ) Múzsák városa
( 511 ) 9

Rögzített adatállományok; médiatartalmak; applikációs szoftver; adatfeldolgozó szoftverek; szoftverek;

adatbázisok; elektromos vagy elektronikus telefonkönyvek, címjegyzékek; elektronikusan rögzített adatok;
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hologramok; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető multimédiás fájlok; mágneses felvételek;

műsoros CD-lemezek; műsoros lemezek; műsoros mágneses adathordozók; optikai lemezfelvételek; rögzített
adatok [mágneses]; rögzített információt hordozó szalagok; röntgenlemezek [exponált], nem orvosi használatra;
számítógépes adatbázisok; számítógépes digitális térképek; tárolt tipográfiai betűképeket tartalmazó
adathordozók; adattároló eszközök; audovizuális és fényképészeti eszközök; kommunikációs berendezések;
multimédia terminálok; multimédiaberendezések és műszerek; műsoros adathordozók számítógéppel való
használatra; hűtőmágnesek; mágneses jelvények; okos szemüvegek; optikai cikkek; videofelügyeleti rendszerek;
készülékek és berendezések földrajzi helymeghatározáshoz; adatgyűjtő és adatrögzítő berendezések; digitális
indikátorok, kijelzők.
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Reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám, marketing és

promóciós anyagok terjesztése; reklámszórólapok elkészítése; reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése;
audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; célzott marketing; cégek bemutatása az
interneten és egyéb médiákban; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt
marketingszolgáltatások; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciós
szolgáltatások; eseménymarketing; grafikus reklámozási szolgáltatások; hangfelvételek gyártása
marketingcélokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online
portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan
szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik
fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és
szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak
népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak
promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik fél zenéjének népszerűsítése online
weboldal-portfólió biztosításával; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok
szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal;
harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása;
harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus
hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés
folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések
készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós,
rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő és média
rendelkezésre bocsátása; hirdetési szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése;
hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetésszervezés;
hirdetésszervezés mozikban; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; honlapforgalom
optimalizálása; hírességek promóciós menedzselése; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program
szolgáltatások; ingatlanmarketing; in vivo képalkotó termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; in vivo
képalkotó berendezésekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten keresztül biztosított hirdetési
szolgáltatások; interneten használható reklámok összeállítása; ingatlantulajdonnal kapcsolatos
reklámszolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes
reklámozási szolgáltatások; internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes
weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának
megszervezése; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi reklámszövegek készítése;
keresőoptimalizálás; közönségszolgálati [PR] szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója; kültéri
reklámok elkészítése és elhelyezése; kutató projektek reklámozása; manöken/modell közvetítés reklám- vagy
kereskedelmi célból; márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés];
márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások; marketingbeszámolók készítése; marketing
kampányok; marketingpromóciós-rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;
marketingstratégiák tervezése; marketing szoftverkiadás keretében; marketingszolgáltatások;
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marketingszolgáltatások az éttermek területén; marketingszolgáltatások a fogászat területén; marketing

támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; marketingszolgáltatások az utazás területén; marketinggel kapcsolatos
adminisztráció; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; marketingtervek
elkészítése; más forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen
megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; marketingügynökségi szolgáltatások; más
forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen
megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; más online eladók áruit és
szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak
és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal; mások áruinak és szolgáltatásainak
reklámozása promóciós rendezvényeken; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és
kommunikációs hálózatokon keresztül; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások áruinak és
szolgáltatásainak marketingje; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók
segítségével; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása kártyás hűségjutalmazási rendszerrel; média
beszerzési szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; modellügynökségi
szolgáltatások; mozifilm reklámozás; mozireklámok; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás;
nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; nyomdaipari termékek megjelenítése
reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; online hirdetési hálózaton biztosított
összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online reklámozás; online reklám- és marketingszolgáltatások; online
weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; Pay Per Click (PPC) hirdetés; online reklámozás
számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; plakátragasztás; promóciós események szervezése és
lebonyolítása; promóciós kampányok kidolgozása; promóciós marketing; promóciós szolgáltatások; rádió- és
tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és
televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; reklám- és
marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós szerződések készítése harmadik
felek számára; reklámanyag összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyagok és reklámok készítése,
kiadása; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése;
reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámcélú
nyereményhúzások szervezése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámcélú rendezvények szervezése és
lebonyolítása; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámelemzés; reklámcélú vetélkedők intézése;
reklámhirdetések megjelentetése; reklámkampányok előkészítése; reklámkampányok kidolgozása vállalkozások
számára; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlogók tervezése; reklámkiadványok tervezése; reklámok
elkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok előkészítése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok
készítése; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámozás
a turizmus és utazás terén; reklámozás bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és
szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és
licencszerződések keretében; reklámozás előkészítése; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások;
reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás, hirdetés
mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és
segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás,
promóciós szolgáltatások; reklámozás taxik tetején; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése;
reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások
számára; reklámozási és marketingszolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási és
promóciósszolgáltatások; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások; reklámozási információk
biztosítása; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat
létrehozásához; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámozással kapcsolatos információk
szolgáltatása; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység; reklámszerződések készítése harmadik
személyek számára; reklámszerződések tárgyalása; reklámszolgáltatások építészeknek; reklámszolgáltatások
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italok eladásának előmozdítására; reklámszolgáltatások harmadik személyek számára; reklámszolgáltatások

szendvicsember táblák révén; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével;
reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek kiadása és frissítése; reklámszövegek
megjelentetése; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; reklámtervezés és
-elhelyezés; sajtóreklámozási szolgáltatások; reklámügynökségi szolgáltatások; segítségnyújtás
termékforgalmazáshoz; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri reklámozási szolgáltatások; számítógépes
adatbázisban szereplő rekláminformáció frissítése; számítógépesített üzleti promóció; szolgáltatás reklámok
elhelyezésére; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; szponzorkeresés; szponzorok felkutatása; tanácsadás az
üzletvezetés és marketing területén; telefonmarketing szolgáltatások [nem értékesítés]; telefonon keresztül
biztosított üzleti promóciós szolgáltatások; telefonon nyújtott promóciós szolgáltatások; telefonos marketing;
televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós reklámok elkészítése; televíziós, reklámcélú, terméket vagy
szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;
termékmarketing; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása];
üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a telematikai és telefonos
hálózatok területén; üzleti marketing szolgáltatások; üzleti promóció; üzleti weboldalak reklámozása;
üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; üzleti promóciós szolgáltatások; válaszra ösztönző
reklámozás; üzletvitellel kapcsolatos reklámszolgáltatások; vállalati identitással kapcsolatos üzleti
segítségnyújtás; vállalati identitással kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés; vállalatok, ezek áruinak és
szolgáltatásainak bemutatása az interneten; vállalatok promóciója [reklámozás]; védjegy-stratégiai szolgáltatások;
videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; közönségszolgálati [PR]
konzultáció; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; közönségkapcsolati
kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása
reklámcélokra; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatási szolgáltatások értékesítéshez; értékesítési
bemutatók; promóciós, reklámcélú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú kiállítások
szervezése és lebonyolítása; reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámszolgáltatások léggömbre
helyezett hirdetések révén; gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és
lebonyolítása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok
lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi bemutatók promóciója és
lebonyolítása; kereskedelmi célú divatbemutatók szervezése; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények
szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi vásárok promóciója; kereskedelmi vásárok
rendezése; virtuális kereskedelmi bemutatók online levezetése; üzleti vagy kereskedelmi célú kiállítások
szervezése; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti célú kiállítások lebonyolítása;
adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja;
értékesítési promóciós ösztönző programok adminisztrációja; fogyasztói hűség- és ösztönzőprogramok
adminisztrációja; fogyasztói hűségprogramok szervezése és vezetése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;
gyűjthető bélyeges hűségprogramok adminisztrációja; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak
népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák útján, amelyek kereskedelmi
bélyegeket is magukban foglalnak; hűség- és ösztönző programok működtetése; hűségprogramok
adminisztrációja; hűségprogramok és ösztönzési programok megszervezése, működtetése és felügyelete;
hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; hűségprogramokon
keresztül nyújtott értékesítési promóciók; mások szállodai ösztönző programjainak irányítása; mások termékeinek
és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; ösztönzési programok szervezése, működtetése és
ellenőrzése; szervezeti konzultáció vásárlói hűségprogramok vonatkozásában; vásárlói hűségprogramok
szervezése, működtetése és felügyelete; vásárlói hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vásárlói
hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klubszolgáltatások kereskedelmi,
promóciós és/vagy reklámcélokra; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; áruk és
szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós
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vetélkedőkkel; címzett reklámküldemények terjesztése ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából;

harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése kuponok terjesztése révén; hirdetések és
reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; mások áruinak és
szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton;
nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése;
prospektusok és termékminták terjesztése; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám-, marketing és
hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák, áruminták
terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi]; reklámanyagok
online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként
katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámanyagok [szórólapok,
prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok
terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok
utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt
reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján;
reklámlevél szolgáltatás; reklámminták terjesztésének lebonyolítása; reklámok terjesztése interneten keresztül;
reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;
reklámprospektusok terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklám szórólapok terjesztése;
reklámszövegek terjesztése; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások az
interneten keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül;
röplapterjesztés; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; termékek
terjesztése, szétosztása reklámcélokból; termékminták, áruminták terjesztése; termékminták terjesztése
reklámcélokra; terjesztés (reklámanyag -); áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; direkt
marketingre vonatkozó konzultáció; e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás;
franchise-oknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos
tanácsadás, konzultáció; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; marketing konzultációs
szolgáltatások; keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; marketingmenedzsment tanácsadás;
marketing segítségnyújtás; marketing-tanácsadás; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; marketinggel kapcsolatos
szakmai konzultáció; marketingtanácsadás a közösségi média területén; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos
tanácsadói szolgáltatások; pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos üzleti konzultációs
szolgáltatások; pénzgyűjtési kampányok promóciójával kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; promóciók
szervezése audiovizuális média használatával; promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos konzultáció
vállalatok számára; promóciós tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás; reklám- és marketingkonzultáció;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti segítségnyújtás;
reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra
vonatkozó tanácsadás; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó
szolgáltatások; sajtóreklámozási konzultáció; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; stratégiai
marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti
marketingtanácsadás; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti promócióval
kapcsolatos konzultáció; árusító standok bérbeadása; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési felület
biztosítása újságokban; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely
bérbeadása; hirdetési hely biztosítása globális számítógépes hálózaton; hirdetési hely és idő bérbeadásával
kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely rendelkezésre
bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban;
hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];
internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása;
internetes reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok
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bérbeadása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhely bérbeadása

vonatokon; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével;
reklámidő bérbeadása mozikban; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; számítógépes hirdetési
szolgáltatások nyújtása; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; weboldalakon rendelkezésre álló
hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon biztosított felületek termékek és
szolgáltatások reklámozására; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása
weboldalakon; táblák bérbeadása reklámcélra; beszerzési szolgáltatások; értékesítési menedzsmentszolgáltatások;
export promóciós szolgáltatások; exportügynökségi szolgáltatások; fogyasztói terméktanácsadás; import és export
szolgáltatások; könyvek, folyóiratok, újságok vagy képregények előfizetésének megszervezése; közösségi
vásárlás megszervezése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; online árösszehasonlítási
szolgáltatások; online kiadványok előfizetésével kapcsolatos szolgáltatások; pályázatra érkező árajánlatok
összegyűjtése; piaci információk szolgáltatása általános fogyasztási cikkekkel kapcsolatban; reklámozással
kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; szálláshelyek árainak összehasonlítása; telemarketing szolgáltatások;
adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; felhasználói vélemények szolgáltatása
kereskedelmi vagy reklámcélokra; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari
vagy kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; franchise-ok létrehozásával kapcsolatos üzleti
segítségnyújtás; parkolók üzleti menedzsmentje; professzionális sportolók üzleti menedzsmentje; profi sportolók
menedzselése; segítségnyújtás éttermek üzemeltetésének üzleti menedzsmentjéhez; segítségnyújtás éttermek
létesítésének és üzemeltetésének üzleti menedzsmentjéhez; segítségnyújtás franchise rendszerű kereskedelmi
üzletvitelhez; segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez; sportklubok üzleti vezetése; szállodai
üzletvezetés; szállodák üzletvezetése; szállodakomplexumok üzleti menedzsmentje; szállodavezetési
szolgáltatások; szerzők és írók üzleti menedzsmentje; színészek üzleti menedzsmentje; színházak üzleti
menedzsmentje; színházi ügynökségek által nyújtott üzletvezetési szolgáltatások; szórakoztatóhelyek üzleti
vezetése; termékek eladásáról és vételéről szóló szerződések közvetítése; uszodakomplexumok üzleti
menedzsmentje; üzlet felügyelet; zenei előadók üzleti menedzsmentje; zenészek üzleti menedzsmentje; audio
és/vagy vizuális bemutatók készítése cégek részére; előadások, prezentációk rendezése üzleti célokra; előadások,
prezentációk rendezése kereskedelmi célokra; előadások, prezentációk szervezése kereskedelmi célokra;
alkalmazotti ösztönző jutalomprogramok lebonyolítása; előadóművészek meghallgatása [munkaerő kiválasztás];
gyártással kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; információtechnológiai adminisztrációval kapcsolatos üzleti
konzultáció; konzultáció az üzleti felvásárlások területén; létesítmények franchise-rendszerben való
működtetésével kapcsolatos tanácsadás; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;
menedzsment tanácsadás; minőségmenedzsment rendszerek nyújtásához kapcsolódó üzleti konzultációs
szolgáltatások; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások;
termékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások; termékgyártással kapcsolatos üzleti tanácsadási
szolgáltatások.
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A szállítás és az utazások szervezése; áruszállítás és -kézbesítés; áruk szállítása és kézbesítése; járművek

bérbeadása szállítási célra; kikötőhasználati szolgáltatások; közúti szállítási szolgáltatások; szállítási logisztikai
szolgáltatások; szállítási szolgáltatások nyújtása; szállításszervezés; szárazföldi szállítás; szemétszállítás és
-tárolás; személy- és teherszállítási szolgáltatások; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; vasúti szállítás
bérletére vonatkozó szolgáltatások; vízi szállítás; árucsomagolás; címkézési szolgáltatások; szállítás és tárolás;
termékek csomagolása; autóparkolók és autóparkolási szolgáltatások biztosítása; csomagológépek és
-berendezések javításával kapcsolatos tájékoztatás; csónakkikötők bérbeadása; csónakok, hajók parkolása;
garázsszolgáltatás járművek számára; hajók és csónakok kikötésével kapcsolatos szolgáltatások; parkolási
szolgáltatások; bérelhető hordozható utak; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; az utazással
kapcsolatos információs szolgáltatások; egynapos túrák szervezése és lefoglalása; elektronikus úton történő, légi
utazással kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus úton történő, repülőutak tervezésével és lefoglalásával
kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus úton történő, utazással és szállítással kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus
úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos tájékoztatás; hajójegyek foglalása;
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helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalási szolgáltatások utasok számára; helyfoglalási

szolgáltatások [utazás]; információ szállítással kapcsolatban; információszolgáltatás utazással kapcsolatban;
interneten elérhető turisztikai információnyújtás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos információk
biztosítása; kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; kirándulások és városnéző körutak
szervezése és lefoglalása; kirándulások szervezése és lefoglalása; kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos
tájékoztatás turisták számára; közlekedési díjakra vonatkozó információk biztosítása; közlekedési információ;
közúti szállítással kapcsolatos tájékoztatás; közlekedési módokkal, lehetőségekkel kapcsolatos információs
szolgáltatások; menetjegyfoglalás; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások;
szállítási információszolgáltatás; szállítási foglalási szolgáltatások; szállítással és utazással kapcsolatos
információnyújtás; számítógépes utazás foglalási szolgáltatások; számítógépes szállítási információs
szolgáltatások; számítógépesített utazási információ biztosítása; személyszállítás megszervezésével kapcsolatos
ügynökségi szolgáltatások; személyszállítással kapcsolatos tájékoztatás; személyszállítással kapcsolatos adatok
szolgáltatása; szolgáltatások utazással kapcsolatos információk biztosításához; társasutazások szervezése és
lefoglalása; túrák szervezése és foglalása; turisztikai és utazási információnyújtás; ügynökségi szolgáltatások
városnéző túrák foglalásához; ügynökségi szolgáltatások áruszállítás megszervezésére; utasszállítással
kapcsolatos számítógépes foglalási szolgáltatások; utasszállítással kapcsolatos számítógépes információs
szolgáltatások; utazás elektronikus úton történő tervezése, szervezése és lefoglalása; utazás foglalással
kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás és
szállítás elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása; utazás szervezése és lefoglalása; utazás tervezése,
megszervezése és lefoglalása; utazás utazási irodákon keresztül történő lefoglalása; utazásfoglalási- és
megrendelési szolgáltatások; utazásfoglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;
utazási információ; utazási információs szolgáltatások biztosítása; utazási információ biztosítása; utazási
információszolgáltatás; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazási irodai és helyfoglalási szolgáltatások;
utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazási
szaktanácsadás; utazási jegyrendelési szolgáltatások; utazási jegyfoglalási szolgáltatások; utazási jegyeladási
szolgáltatások; utazási ügynökségi szolgáltatások üzleti utakhoz; utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen
utasok szállításának szervezése; utazási útvonalakkal kapcsolatos információk nyújtása; utazásokhoz kapcsolódó
információk biztosítása; utazással kapcsolatos foglalások lebonyolítása; utazással kapcsolatos információk online
rendelkezésre bocsátása; utazással kapcsolatos információk szolgáltatása; utazással kapcsolatos számítógépes
információs szolgáltatások; utazásszervezés [ügynökség]; úti és közlekedési információk biztosítása; üzleti utak
lefoglalásával kapcsolatos tájékoztatás az interneten keresztül; városnéző körutak szervezése és lefoglalása;
városnéző körutak ügynökségeken keresztül történő lefoglalása.
43

Átmeneti pihenőhelyek biztosítása utasok részére; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások kiadása;

elszállásolási szolgáltatások; ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes elszállásolások megszervezése;
ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás;
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; szálláscsere szolgáltatások [időmegosztásos]; szálláskiadási ügynökségi
szolgáltatások [időmegosztás]; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és terembérlési
szolgáltatások; szobák bérbeadása; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; szobák
bérbeadása időszakos lakhatási lehetőségként; ellátási szolgáltatások házi kedvenceknek; kutyaotthonok
szolgáltatásai; kedvtelésből tartott madarak elszállásolásával kapcsolatos szolgáltatások; macskapanziók;
napközik házi kedvenceknek; panziók házi kedvenceknek; szolgáltatások kedvtelésből tartott halak
elhelyezéséhez; belső berendezések bérbeadása; bankettszolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; borbárok;
borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvitelre árusító
éttermek; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; ételek díszítése; ételek és italok felszolgálása éttermi
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vendégek számára; ételkészítés; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bárlétesítményeket, szolgáltatásokat; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; klubszolgáltatások
étel és ital biztosítására; koktélbárok; kávézói szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés,
étkeztetés megszervezése; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák
által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; vállalati vendéglátás (étel és ital
szolgáltatása); átmeneti szállások foglalása; foglalási szolgáltatások szállodákba; helyfoglalás szállodákban;
idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes szállásfoglalás;
ideiglenes szállásszervezés; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; időszakos szállásfoglalással
kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; online információnyújtás nyaralási szállások
lefoglalásával kapcsolatban; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; szállásfoglalás;
szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése;
szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; ügynökségi szállásfoglalási
szolgáltatások [időbeosztásos üdülés]; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazási irodák által
nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; utazási irodai
szolgáltatások ideiglenes szállások foglalásához; utazásszervezői szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek
foglalásához; utazási szállásadási információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások
utazók számára; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; ügynökségi szolgáltatások
ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; éttermek értékelései; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos
értékelések készítése; éttermi foglalási szolgáltatások; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és
ital szolgáltatásával kapcsolatban; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; receptekkel
kapcsolatos tanácsadás; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban.
( 210 ) M 21 00406
( 220 ) 2021.02.04.
( 731 ) Buza Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) Szécsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Rapcity
( 511 ) 25

Baseballsapkák; fejpántok sportoláshoz; sapkák; sildes sapkák; sportsapkák; edzőcipők, sportcipők; férfi

lábbeli; flip-flop papucsok, strandpapucsok; hétköznapi, utcai lábbelik; kosárlabda cipők; papucsok; sportcipő;
szabadidőcipők; tornacipők; férfi és női lábbeli; gyereklábbelik; magas szárú lábbelik; női lábbelik; csukló
szalagok; atlétikai ruházat; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; csecsemőruházat; dzsekik;
dzsekik sportruházatként; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; esőkabátok; farmerkabátok; farmernadrágok;
felsőkabátok; felsőruházat; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfikabátok; férfi, női és gyermek ruházat; férfi
zoknik; galléros ingek; gyapjúruházat; hétköznapi, utcai viselet; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek;
hosszúnadrágok; ingek; kabátok, dzsekik; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kesztyűk; mellények; mezek;
nadrágok; női ruhák; pulóverek; pulóverek, mezek; ruházat sportoláshoz; sportruházat; széldzsekik; télikabátok;
trikók; ujjatlan trikók; zoknik.
35

Digitális marketing; direktmarketing szolgáltatások; eseménymarketing; internetes marketing; kereskedelmi

promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; kereskedelmi vásárokon,
kiállításokon nyújtott szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; marketing
kampányok; marketingstratégiák tervezése; marketingstratégiák és koncepciók kidolgozása; mások áruinak és
szolgáltatásainak marketingje; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs
hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; online
reklám- és marketing szolgáltatások; promóciós marketing; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklám és
marketing; üzleti marketing szolgáltatások; üzleti promóció.
( 210 ) M 21 00408
( 220 ) 2021.02.04.
( 731 ) EMCEE Bt., Budapest (HU)
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( 740 ) Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése.

41

Szórakoztatás; show-műsorok készítése.

( 210 ) M 21 00409
( 220 ) 2021.02.04.
( 731 ) EMCEE Bt, Budapest (HU)
( 740 ) Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nessaj
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése.

41

Szórakoztatás; show-műsorok készítése.

( 210 ) M 21 00410
( 220 ) 2021.02.04.
( 731 ) We are Media Tech Betéti Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése.

41

Szórakoztatás; show-műsorok készítése.

( 210 ) M 21 00411
( 220 ) 2021.02.04.
( 731 ) We are Media Tech Betéti Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WeAreTheVR
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése.

41

Szórakoztatás; show-műsorok készítése.

( 210 ) M 21 00412
( 220 ) 2021.02.04.
( 731 ) HARIS PARK Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; játékok

szervezése, rendezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák
rendezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos konferenciák
rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kiállítások rendezése oktatási célokra;
konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és
rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és
rendezése; kongresszusok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatási célú kiállítások
rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási konferenciák
rendezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; rekreációs célú összejövetelek
rendezése; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; szemináriumok és konferenciák rendezése;
szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése;
szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; versenyek és díjkiosztók rendezése; vetélkedők rendezése (szórakoztatás); workshopok [képzés]
szervezése, lebonyolítása és rendezése.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étkeztetési

szolgáltatások rendezvénytermek számára; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és
tárgyalóhelyiségek biztosítása; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek
biztosítása.
( 210 ) M 21 00413
( 220 ) 2021.02.04.
( 731 ) Szupernap Szolgáltató Betéti Társaság, Gödöllő (HU)
( 541 ) Moly
( 511 ) 35
41

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 00467
( 220 ) 2021.02.09.
( 731 ) dr. Bárdits Viktor, Budapest (HU)
( 541 ) Optener
( 511 ) 42

Energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával

kapcsolatos mérések.
( 210 ) M 21 00505
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) MERGER FOOD Kft., Hajdúnánás (HU)
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( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

( 546 )

( 511 ) 32

Vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitamint tartalmazó ivóvíz; vitaminnal

dúsított szénsavas víz [italok]; vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes italok.
( 210 ) M 21 00506
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) Ősi Gábor, Nagyharsány (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 28

Építöjátékok; építőjátékok, építőkészletek; építőkockák [játékok]; játék építőkockák fából; többrészes

építőjátékok; játék építőelemek; játék építőkészletek; fából készült játékok.
35

Játékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: építőjátékok; építőjátékok,
építőkészletek; építőkockák játékok; játék építőkockák fából; többrészes építőjátékok; játék építőelemek; játék
építőkészletek; fából készült játékok.
( 210 ) M 21 00532
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) ioptic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Divatszemüvegek; fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült

szemüvegkeretek; gleccserszemüvegek; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; korrekciós lencsék
[optika]; látásjavító szemüvegek; műanyagból készült szemüvegkeretek; napszemüvegek; nyers lencsék
látáskorrekcióhoz; nyers szemüveglencsék; orrtámaszok napszemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez;
pótlencsék szemüvegekhez; receptre felírt napszemüvegek; szárak napszemüvegekhez; szemészeti üveglencsék;
szemüvegalkatrészek; szemüvegtasakok; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek
fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; szilikon orrpárnák szemüvegekhez; színezett kontaktlencsék.
( 210 ) M 21 00534
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) Magyar Építő Zrt., Budapest (HU)
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( 541 ) MAGYAR ÉPÍTŐ - ÉRTÉKET TEREMTÜNK

( 511 ) 37

Ácsmunkák; állványozás; árvízvédelmi rendszerek telepítése és javítása; aszfaltozás; betörésvédelmi

riasztórendszerek felszerelése és javítása; buldózerek kölcsönzése; csiszolás (1); csiszolás habkővel; csővezetékek
építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; elektromos berendezések üzembe helyezése és
javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; építés; építési tanácsadó szolgáltatások (1); építési tanácsadó
szolgáltatások (2); építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületek
[belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés;
exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; felvonók felszerelése és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és
javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gyárépítés; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása;
kábelfektetési szolgáltatások; kazánok tisztítása és javítása; kikötőépítés; kőműves munkák (1); kőműves munkák
(2); közművek bevezetése építési területeken; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések
telepítése és javítása; műtárgyak restaurálása; nyílászárók beszerelése; öntözőberendezések üzembe helyezése és
javítása; raktárak építése és javítása; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás];
tapétázás; telefonok üzembe helyezése és javítása; tetőfedő munkák; tűzriasztók felszerelése és javítása;
útburkolás; vakolás [vakolási munkák]; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások;
víz alatti építkezés; víz alatti javítások; vízvezeték-szerelés.
42

Adatbiztonsági tanácsadás; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; építési tervkészítés;
építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok
átalakítása elektronikus médiába; földmérés; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;
mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; minőségellenőrzés;
műszaki tervtanulmányok készítése; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése;
számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete
jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek
felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];
számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; szerver hosting, szerver
bérlés; szoftverek frissítése; szoftver-karbantartás; szoftvertelepítés.
( 210 ) M 21 00539
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) Solymosi-Papp Anett Judit, Budapest (HU)
Papp László, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh Veronika Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Légtisztító készítmények.

6

Fém csővezetékek szellőző és légkondicionáló berendezésekhez.

7

Légkondenzátorok [kompresszorok]; légkondenzátorok; légtelenítők, légelszívók tápvízhez; szivattyúk

fűtőberendezésekhez.
9
11

Klímaszabályozó digitális termosztátok; távirányító készülékek.
Folyadékhűtő berendezések; hőszivattyúk, hőpumpák; hűtőberendezés; hűtőberendezések; hűtőhelyiségek,

hűtőkamrák; hűtőkészülékek és berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő
berendezések; légkondicionáló berendezések; légkondicionálók; légkondicionáló ventilátorok; légszárítók;
légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és gépek; levegő szagtalanító készülékek; szellőző
[légkondicionáló] berendezések; szűrők légkondicionálókhoz; ventilátorok [légkondicionáló berendezések
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részei].
19

Csövek nem fémből, szellőztető és légkondicionáló berendezésekhez.

22

Léggát/légfüggöny.

37

Légkondicionáló berendezések telepítése és javítása.

40

Légkondicionáló berendezések kölcsönzése.

( 210 ) M 21 00540
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) Balogh Diána, Piliscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök; gyöngyök [ékszerek]; ékszerek

gyöngyök formájában; egyedi ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek; ékszerek, beleértve az ékszerutánzatokat és a
műanyag ékszereket; gyöngy ékszerek; gyűrűk [ékszerek]; gyűrűk mint ékszerek; medálok [ékszerek]; női
ékszerek; nyakláncok [ékszerek]; díszköveket tartalmazó ékszerek; ékszerek nem nemesfémből; ékszerek
személyes használatra; gyöngyöt tartalmazó ékszerek; karkötők [ékszerek]; karperecek, karkötők [ékszerek];
karkötők, szíjak órákhoz; karóra szíjak; szíjak órákhoz; fülbevalók; cabochonok; brossok [ékszerek]; brossok,
kitűzők [ékszerek].
( 210 ) M 21 00541
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) Maczkó Sándor Róbert, Villány (HU)
( 740 ) Dr. Andrási Ádám, Kiskunfélegyháza
( 546 )

( 511 ) 25

Dzsekik; esőruhák; felsőruházat; ingek; pólók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; ruházati cikkek;

sálak; sapka ellenzők; sapkák; trikók; vállkendők, nagykendők; zoknik.
32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; ásványvíz [italok]; energiaitalok; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,
alkoholmentes; limonádék; mustok; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz;
üdítőitalok.
33

Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok;

alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos tojáslikőr; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök
kivételével; ánizslikőr, anisette; aperitifek; borok; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; desztillált röviditalok;
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; szaké; szaké helyettesítők; szeszes italok; tejszínt tartalmazó
likőrök.
( 210 ) M 21 00542
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) MedhUSA Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)
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( 546 )

( 511 ) 5

Diabetikus kenyér gyógyászati használatra; gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsnektárok;

gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsléitalok.
29

Szárított gyümölcs; szárított gyümölcsből készült termékek; tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; növényi

tejszín [tejtermék-helyettesítő].
30

Gabonapelyheket és szárított gyümölcsöket tartalmazó ételkeverékek; gluténmentes kenyér; gluténmentes

pékáruk; graham kekszek; aprósütemények, kekszek; kekszek [édes vagy sós]; gabonafélékből készült kekszek,
aprósütemények emberi fogyasztásra; liszt; lisztek; lisztkeverékek; diófélékből készült lisztek; gabona alapú
élelmiszerek emberi fogyasztásra; gabona alapú müzliszeletek; gabonapelyhek; gabonaszeletek; gyümölcsöt
tartalmazó gabonapelyhek; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara; magas protein tartalmú gabonaszeletek;
hajdina tészták; lisztből készült tészták; száraz tészták; teljes kiőrlésű metélt tészták; tésztakészítésre szolgáló
gabonafélék; természetes édesítőszerek; magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó
rágcsálnivaló szeletek [édességek].
( 210 ) M 21 00544
( 220 ) 2021.02.11.
( 731 ) Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 00545
( 220 ) 2021.02.11.
( 731 ) Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Táraság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
30

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.
Cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

szószok és egyéb fűszerek; fűszeres mártások; mustár.
35

Reklámozás.

( 210 ) M 21 00547
( 220 ) 2021.02.11.
( 731 ) CENTILLION Solutions Hungary Kft., Budapest (HU)
( 546 )
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E-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; online áruház üzemeltetésére szolgáló szoftverek; online

áruházakban vásárlói szokások kiértékelésére szolgáló szoftverek; számítógépes e-kereskedelmi szoftver;
számítógépes elektronikus kereskedelmi szoftverek, melyek lehetővé teszik a felhasználóknak elektronikus üzleti
tranzakciók lebonyolítását egy globális számítógépes hálózaton keresztül; szoftverek online reklámok
bérbeadásához weboldalakon; szoftverek globális kommunikációs hálózaton lebonyolított kereskedelemhez;
szoftverek elektronikus fizetések feldolgozásához; szoftverek a kattintásonkénti fizetés optimalizálásához;
felhasználók számára pénzgyűjtést lehetővé tevő szoftverplatformok; elektronikus pénztárgép rendszerekhez
használt számítógépes programok; szoftverek online ügyletek közvetítéséhez.
( 210 ) M 21 00548
( 220 ) 2021.02.11.
( 731 ) Magyar Autókereskedőház Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Gépjármű-kereskedelem; gépjármű értékesítésével kapcsolatos információnyújtás interneten keresztül;

gépjárműtartozékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
36

Gépjárművásárlás finanszírozása; gépjármű finanszírozási szolgáltatások; gépjárművekkel kapcsolatos

finanszírozás; biztosítási ügynöki tevékenységek.
( 210 ) M 21 00554
( 220 ) 2021.02.11.
( 731 ) Kristóf Margit, Páty (HU)
( 541 ) Tumor-Őr
( 511 ) 5

Gyógynövények kivonatai; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére.

( 210 ) M 21 00559
( 220 ) 2021.02.12.
( 731 ) ZAMBON S.p.A., Bresso (MI) (IT)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) NASAVAL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; diétás

élelmiszerek és tápanyag helyettesítők orvosi használatra; humán étrend-kiegészítők.
( 210 ) M 21 00566
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( 220 ) 2021.02.12.
( 731 ) Evotex Kft., Budapest (HU)
( 541 ) EVOTEX
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 00567
( 220 ) 2021.02.12.
( 731 ) Tálas János Mihály, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezése; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe

való utólagos beszerelése; fűtőberendezések tervszerű szervizelése; fűtőberendezések üzembe helyezése;
fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása; fűtőkészülékek javítása és karbantartása; hő
visszanyerő készülékek javítása; klímaberendezések felújítása; klímarendszerek beüzemelése; központi fűtés
beszerelése; központi fűtés rendszerek 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 javításával vagy karbantartásával kapcsolatos
információszolgáltatás; légkondicionáló berendezések tervszerű szervizelése; légkondicionáló berendezések
épületekbe való utólagos beszerelése; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló
berendezések felszerelése és javítása; légkondicionáló rendszerek nyílásainak lezárásával kapcsolatos
szolgáltatások; levegő utómelegítők üzembe helyezése, javítása és karbantartása; napenergiás fűtőrendszerek
üzembe helyezése; napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és javítása; porelszívó berendezések
javítása és karbantartása; porelszívó berendezések tervszerű szervizelése; porelszívó berendezések üzembe
helyezése; szagelszívó-tisztító szolgáltatások; szagtalanítási szolgáltatások; szárítóberendezések tervszerű
szervizelése; szellőző berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; szellőző- és porelszívó rendszerek
üzembe helyezése; szellőztető berendezések üzembe helyezése; szellőztető berendezések javítása és
karbantartása; szellőztető berendezések tervszerű szervizelése; tiszta terek klímarendszereinek üzembe helyezése;
tiszta terek rendszereinek üzembe helyezése; tiszta terekben használt légkondicionáló berendezések üzembe
helyezése; fűtőberendezések beszerelése; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás;
fűtéstechnikai szolgáltatások; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása; bojlerek javítása vagy
karbantartása; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; geotermikus közösségi fűtőberendezések építése;
geotermikus energia berendezések építése; geotermikus fűtőberendezések építése; épületszigetelés; épületek
süllyedésének megelőzése és helyreállítása; épületek megerősítése; épületek kivitelezése; épületek festése és
mázolása; épületek építése; épületek díszítése; építőipari szolgáltatások; építkezés; csővezetékek építése;
csővezetékek szerelése és javítása; csőszerelési szolgáltatások; burkolás és csempézés; általános építési
vállalkozói szolgáltatások; árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; ácsmunkák; épületalapok építése;
elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások; bontási munkák, szolgáltatások; padlóburkolási
szolgáltatások; tetőfedési szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; szigetelési
szolgáltatások; külső és belső festés; házfestés; házépítés; festési munkák; épületbontás.
39

Áruk begyűjtése, szállítása és átadása; áruk feladása; áruk házhozszállításának megszervezése; áruk

szállítása; áruszállítás és raktározás; élelmiszerek szállítása; értékek szállítása; fuvarozási szolgáltatások; teher- és
áruszállítás és költöztetés; költöztetés; konténerszállítási szolgáltatások; könyvszállítás; gépjárműmentési
szolgáltatások; járművek tárolása; kereskedelmi áruk tárolása; garázsok és parkolóhelyek bérbeadása.
( 210 ) M 21 00568
( 220 ) 2021.02.12.
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( 731 ) Dishpress Ltd., London (GB)

( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 541 ) A Te gasztro közösségi oldalad, ételfotók, ahogyan mindenki szereti
( 511 ) 9

Applikációs szoftver; letölthető szoftverek; mobiltelefon-szoftverek; képfeldolgozó számítógépes programok

és szoftverek mobiltelefonokhoz; számítógépes szoftverek; letölthető képfájlok; letölthető média.
( 210 ) M 21 00569
( 220 ) 2021.02.11.
( 731 ) The Bear Style Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó T. Attila, Budapest
( 541 ) The Bear Style
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 00570
( 220 ) 2021.02.12.
( 731 ) The Bear Style Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó T. Attila, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 00571
( 220 ) 2021.02.15.
( 731 ) Véghelyi Árpád, Jászberény (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
35

Sportruházat; dzsekik sportruházatként; sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; jégkorong cipők.
Hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és

bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések
ügyintézése; médiakapcsolati szolgáltatások; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média
felhasználásával; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva;
marketingtanácsadás a közösségi média területén; sajtófigyelés; sajtóreklámozási konzultáció; sajtóreklámozási
szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; reklámozási,
marketing és promóciós szolgáltatások; reklámszerződések tárgyalása.
( 210 ) M 21 00573
( 220 ) 2021.02.12.
( 731 ) CSÉVI LIKŐR Kft., Piliscsév (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú szeszes ital sörök kivételével.

( 210 ) M 21 00575
( 220 ) 2021.02.14.
( 731 ) Kollár István Antal, Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Szilágyi Gergő, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Letölthető mobilalkalmazások taxik foglalásához; mobilalkalmazások taxik foglalásához; applikációs

szoftver; letölthető szoftverek mobil applikáció formájában felhő alapú konyhai szállításhoz és rendeléshez;
letölthető szoftverek mobil applikáció formájában ételszállításhoz és -rendeléshez; adatkeresést engedő
számítógépes szoftver; interaktív szoftverek; integrált szoftvercsomagok; interaktív szórakoztató szoftver;
internetről letölthető szoftverek; internetről letöltött számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus
eszközökhöz és más fogyasztói elektronikákhoz használt számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális
elektronikus eszközökhöz és más szórakoztató elektronikai cikkekhez használt számítógépes szoftverek;
letölthető szoftveralkalmazások; letölthető szoftverek; marketing szoftverek kereséshez; mobil szoftverek;
mobiltelefon-szoftverek; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; számítástechnikai szoftverek mobiltelefonokhoz;
számítógépes szoftver-platformok szociális hálózatépítéshez; számítógépes szoftver programok; számítógépes
szoftver reklámozáshoz; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverek; szoftver
táblagépekhez; szoftveralkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek.
35

Reklámozás taxik tetején; kedvezményprogram adminisztrációja, lehetővé téve a tagok számára, hogy

kedvezménykártyájuk segítségével kedvezményesen vásárolhassanak árukat és szolgáltatásokat; mások áruinak
és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal; áruk és szolgáltatások értékesítésének
elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; audiovizuális
eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; eladási,
értékesítési promóciók; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja; értékesítési promóció
audiovizuális média használatával; értékesítési promóció privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése
révén; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós
ösztönző programok adminisztrációja; értékesítési promóciós szolgáltatások; harmadik fél termékeinek és
szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák útján, amelyek
kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója
weboldalakon elhelyezett reklámokkal; hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és
reklámcélokra; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési promóciók; kereskedelmi promóciós
szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; mások áruinak és
szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; promóciós anyagok terjesztése; promóciós és
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reklámozási szolgáltatások; promóciós marketing; reklám- és promóciós anyagok terjesztése.

36

Kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül;

kedvezménykuponok kibocsátása; kedvezményprogram szolgáltatások.
39

Taxi szolgáltatások; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása mobilalkalmazásokon keresztül; taxifuvar/taxival

végzett szállítás; taxis szállítás tolószékes személyek számára; taxiszolgáltatás; taxival történő szállítás
megszervezése; utasszállítás taxival; bérelt járművek biztosítása személyszállításra; közúti személyszállítás;
szárazföldi személyszállítás; személyszállítás biztosítása szárazföldön; személyszállítás megszervezésével
kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; személyszállítással kapcsolatos tájékoztatás; személyszállítással
kapcsolatos adatok szolgáltatása; szolgáltatások személyszállítás megszervezéséhez.
( 210 ) M 21 00576
( 220 ) 2021.02.12.
( 731 ) Kovács Dávid, Ikrény (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Állateledelek-, kiegészítők- és játékok forgalmazása állatok részére.

( 210 ) M 21 00577
( 220 ) 2021.02.14.
( 731 ) Kollár István Antal, Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Szilágyi Gergő, Budapest
( 541 ) WOOWW
( 511 ) 9

Letölthető mobilalkalmazások taxik foglalásához; mobilalkalmazások taxik foglalásához; applikációs

szoftver; letölthető szoftverek mobil applikáció formájában felhő alapú konyhai szállításhoz és rendeléshez;
letölthető szoftverek mobil applikáció formájában ételszállításhoz és -rendeléshez; adatkeresést engedő
számítógépes szoftver; interaktív szoftverek; integrált szoftvercsomagok; interaktív szórakoztató szoftver;
internetről letölthető szoftverek; internetről letöltött számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus
eszközökhöz és más fogyasztói elektronikákhoz használt számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális
elektronikus eszközökhöz és más szórakoztató elektronikai cikkekhez használt számítógépes szoftverek;
letölthető szoftveralkalmazások; letölthető szoftverek; marketing szoftverek kereséshez; mobil szoftverek;
mobiltelefon-szoftverek; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; számítástechnikai szoftverek mobiltelefonokhoz;
számítógépes szoftver-platformok szociális hálózatépítéshez; számítógépes szoftver programok; számítógépes
szoftver reklámozáshoz; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverek; szoftver
táblagépekhez; szoftveralkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek.
35

Reklámozás taxik tetején; kedvezményprogram adminisztrációja, lehetővé téve a tagok számára, hogy

kedvezménykártyájuk segítségével kedvezményesen vásárolhassanak árukat és szolgáltatásokat; mások áruinak
és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal; áruk és szolgáltatások értékesítésének
elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; audiovizuális
eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; eladási,
értékesítési promóciók; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja; értékesítési promóció
audiovizuális média használatával; értékesítési promóció privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése
révén; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós
ösztönző programok adminisztrációja; értékesítési promóciós szolgáltatások; harmadik fél termékeinek és
szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák útján, amelyek
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kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon elhelyezett reklámokkal; hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és
reklámcélokra; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési promóciók; kereskedelmi promóciós
szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; mások áruinak és
szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; promóciós anyagok terjesztése; promóciós és
reklámozási szolgáltatások; promóciós marketing; reklám- és promóciós anyagok terjesztése.
36

Kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül;

kedvezménykuponok kibocsátása; kedvezményprogram szolgáltatások.
39

Taxi szolgáltatások; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása mobilalkalmazásokon keresztül; taxifuvar/taxival

végzett szállítás; taxis szállítás tolószékes személyek számára; taxiszolgáltatás; taxival történő szállítás
megszervezése; utasszállítás taxival; bérelt járművek biztosítása személyszállításra; közúti személyszállítás;
szárazföldi személyszállítás; személyszállítás biztosítása szárazföldön; személyszállítás megszervezésével
kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; személyszállítással kapcsolatos tájékoztatás; személyszállítással
kapcsolatos adatok szolgáltatása; szolgáltatások személyszállítás megszervezéséhez.
( 210 ) M 21 00578
( 220 ) 2021.02.15.
( 731 ) BORO-COFFEE Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Újfehértó (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) BORO-COFFEE
( 511 ) 30

Cikória [pótkávé]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel;

növényi készítmények pótkávéként való használatra; pótkávé.
32

Kávé ízesítésű üdítőitalok.

43

Kávéházak.

( 210 ) M 21 00579
( 220 ) 2021.02.15.
( 731 ) BORO-COFFEE Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Újfehértó (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) BORO-PRESSO
( 511 ) 30

Cikória [pótkávé]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel;

növényi készítmények pótkávéként való használatra; pótkávé.
32

Kávé ízesítésű üdítőitalok.

43

Kávéházak.

( 210 ) M 21 00580
( 220 ) 2021.02.15.
( 731 ) BORO-COFFEE Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Újfehértó (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) BORO
( 511 ) 30

Cikória [pótkávé]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel;

növényi készítmények pótkávéként való használatra; pótkávé.
32

Kávéízesítésű üdítőitalok.

43

Kávéházak.

( 210 ) M 21 00581
( 220 ) 2021.02.15.
( 731 ) Pintér Csaba, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 44

Kertészeti, faiskolai és erdőgazdasági szolgáltatások, növénytermesztés.

( 210 ) M 21 00582
( 220 ) 2021.02.15.
( 731 ) Pintér Csaba, Budapest (HU)
( 541 ) PéPark Kft. - Autópályát zöldítünk
( 511 ) 44

Vonalas létesítményeknél végzett kertészeti, faiskolai és erdőgazdasági szolgáltatások, növénytermesztés.

( 210 ) M 21 00583
( 220 ) 2021.02.15.
( 731 ) Simon Gyümölcs Korlátolt Felelősségű Társaság, Zagyvaszántó (HU)
( 740 ) Dr. Buzma Sándor László, Hatvan
( 541 ) Simon Gyümölcs
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 21 00586
( 220 ) 2021.02.15.
( 731 ) Simon Gyümölcs Korlátolt Felelősségű Társaság, Zagyvaszántó (HU)
( 740 ) Dr. Buzma Sándor László, Hatvan
( 546 )

( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 21 00587
( 220 ) 2021.02.15.
( 731 ) Angyalné Hegedüs Kinga, Ásványráró (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Bikinik; úszódressz, fürdőruha; fürdőruhák, úszódresszek; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok;

tunikák; női ruhák; női alkalmi ruhák; strandruhák; strandkendők; strandöltözet; strandruházat; kendők [ruházat];
sálak; sálak [ruházati cikkek]; fejre való sálak, fejkendők.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: bikinik;

úszódressz, fürdőruha; fürdőruhák, úszódresszek; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; tunikák; női ruhák;
női alkalmi ruhák; strandruhák; strandkendők; strandöltözet; strandruházat; kendők [ruházat]; sálak; sálak
[ruházati cikkek]; fejre való sálak, fejkendők.
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( 210 ) M 21 00588
( 220 ) 2021.02.15.
( 731 ) Authentic Expert Bt., Budapest (HU)
( 740 ) Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Címkék [irodai célú]; dossziék [papíráruk]; füzetek; határidőnaplók; irodai kellékek; irodai pecsétek,

bélyegzők; íróeszközök; írószerek; jegyzetblokkok, írótömbök; levélpapír; matricák; oktató jellegű kiadványok;
pecsétviasz; tervezők, naptárak [nyomtatványok].
35

Előfizetés információs médiacsomagra; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; márkaalkotási

szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások; marketingstratégiák tervezése; marketingszolgáltatások;
marketing tanácsadás; reklám és marketing szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat
létrehozásához; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; stratégiai üzleti tervezés; üzleti információk
nyújtása a közösségi média területén; üzleti információnyújtás vállalkozások számára; üzleti stratégiával
kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti szakértői szolgáltatások; üzletvezetési
segítségnyújtás a vállalatfejlesztéséhez; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
vállalati identitással kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos
szaktanácsadás; vállalkozások alapításával és működtetésével kapcsolatos konzultáció; vállalkozások
struktúrájával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.
41

Coaching; elektronikus publikációk biztosítása; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus

formában; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; képzések biztosítása vállalkozások számára; képzési
vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési; tanácsadás] területén; klubszolgáltatások [szórakoztatás
vagy oktatás]; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása
és kiadása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási anyagok terjesztése; oktatási célú
hang- és videofelvételek készítése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási filmek gyártása; oktató
tanfolyamok tartása az üzleti menedzsmenttel kapcsolatban; oktatóvideók készítése; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online képzések
biztosítása; online kiadványok megjelentetése; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem
letölthető képek biztosítása; online oktatás biztosítása; online szemináriumok biztosítása; online, nem letölthető
videók biztosítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; szövegek és nyomtatott
anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; tájékoztatás nyújtása online
oktatással kapcsolatban; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók szervezése és lebonyolítása;
tanácsadási szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban; tanfolyamok a reklámozáshoz, promócióhoz,
marketinghez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén; üzleti oktatási szolgáltatások;
üzlettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzletvezetéssel
kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; videorögzítés; workshopok és szemináriumok rendezése.
42

Grafikus tervezés, design; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlaptervezési szolgáltatások; honlaptervezési

tanácsadás; logók tervezése vállalati arculathoz; márkatervezési szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00589
( 220 ) 2021.02.15.
( 731 ) Auchan Holding, Croix (FR)
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( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

Használt cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások az alábbi termékek tekintetében: textil és

kiegészítők, kultúra és szabadidő, vászon, étkészlet, bor, gyermekgondozási cikkek (apró kiegészítők kivételével),
játékok, sportkiegészítők, ékszerek, elektronikai és multimédia eszközök.
( 210 ) M 21 00590
( 220 ) 2021.02.15.
( 731 ) ZTE FC Zrt., Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Dr. Takács Tibor Ferenc, Zalaegerszeg
( 541 ) Zala Zalán
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
24

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

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

41

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

( 210 ) M 21 00636
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) Pharmaroad Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kovács Péter, Hatvan
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy

állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és
állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 21 00637
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) Galina Irina, Budapest, III. (HU)
( 541 ) senseia
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok.
14

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

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
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( 210 ) M 21 00643
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) H. Nagy Krisztián, Tatabánya (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 00645
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) H. Nagy Krisztián, Tatabánya (HU)
( 541 ) SZOSZIDZS
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 00653
( 220 ) 2021.02.19.
( 731 ) Gálicza Zoltán Ottóné, Kakucs (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) gardrobom
( 511 ) 14

Ékszerek; órák.

18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 210 ) M 21 00658
( 220 ) 2021.02.20.
( 731 ) Dér Leonóra, Kazár (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Audio felvételek; audiovizuális felvételek; elektronikus folyóiratok; elektronikus kiadványok az interaktív

technológia területén; letölthető digitális fényképek; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető
képfájlok; letölthető média; letölthető számítógépes grafikák; letölthető oktatási média; letölthető videofelvételek;
podcastok; rögzített videók; videofelvételek; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális
vagy analóg rögzítő és tároló média.
41

Audio/vizuális bemutatók készítése; előre felvett videofilmek elkészítése; élő szórakoztató műsorok

rendezése; fényképszerkesztés; filmek és videofilmek gyártása; hang- és videofelvételek készítése; hangfelvétel
készítés; hangfelvételek szerkesztése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; videószerkesztés;
videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videók, videofelvételek készítése; videorögzítés.
( 210 ) M 21 00659
( 220 ) 2021.02.19.
( 731 ) Oláh Tamás, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 21 00661
( 220 ) 2021.02.21.
( 731 ) Reichenberger Zsuzsanna Ilona, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Gyantás szőrtelenítés.

( 210 ) M 21 00663
( 220 ) 2021.02.22.
( 731 ) Bükkaranya Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; izotóniás italok; szénsavas víz;

üdítőitalok; vizek [italok].
( 210 ) M 21 00667
( 220 ) 2021.02.22.
( 731 ) Rothmans of Pall Mall Limited, Boncourt (CH)
( 740 ) Hegymegi-Bakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ROTHMANS SILVER DEMI
( 511 ) 34

Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; sodorható dohány; pipadohány; dohánytermékek; dohánypótlók

(nem gyógyászati célokra); szivarok; szivarkák; öngyújtók; szivargyújtók; gyufák; dohányzó cikkek;
cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrök; zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához;
kéziszerszámok dohány papírcsöbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok;
felfűtendö dohánytermékek.
( 210 ) M 21 00668
( 220 ) 2021.02.22.
( 731 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás.
Ingatlanügyletek.

( 210 ) M 21 00670
( 220 ) 2021.02.22.
( 731 ) Bowman and Becker Korlátolt Felelősségű Társaság, Martonvásár (HU)
( 740 ) Dr. Mikecz András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Bálok szervezése és lebonyolítása.

( 210 ) M 21 00671
( 220 ) 2021.02.22.
( 731 ) Rothmans of Pall Mall Limited, Boncourt (CH)
( 740 ) Hegymegi-Bakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ROTHMANS BLUE DEMI
( 511 ) 34

Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; sodorható dohány; pipadohány; dohánytermékek; dohánypótlók

(nem gyógyászati célokra); szivarok; szivarkák; öngyújtók; szivargyújtók; gyufák; dohányzó cikkek;
cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrök; zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához;
kéziszerszámok dohány papírcsöbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok;
felfűtendö dohánytermékek.
( 210 ) M 21 00672
( 220 ) 2021.02.22.
( 731 ) Projcs Sándor, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
41

Kereskedelmi ügyletek; marketing szolgáltatás.
Oktatás biztosítása, szakmai képzés.

( 210 ) M 21 00674
( 220 ) 2021.02.22.
( 731 ) Miklós Laura, Siklós (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Gábor Gergely, Budapest
( 541 ) SONORA
( 511 ) 16

Grafikai nyomatok; művészeti grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; grafikus

rajzok; képek; művészi képek; művészi lenyomatok; papírkivágások; rajzok; nyomatok [metszetek]; írószerek;
művészeti, kézműves és modellező eszközök; művészpapír; öntapadós műanyag fóliák képek keretezéséhez;
rajzsablonok; rátétek papírból; sablonok, stencilek; vászonnyomatok; ajándék táskák, szatyrok papírból;
ajándékcsomagoló papír; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékkártyák; ajándékutalványok;
ajándék utalványok, vásárlási utalványok; bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegző [pecsét] tartó dobozok,
tokok; címkék, matricák; fejléces levélpapír; fanzinok; füzetek; grafikák; határidőnaplókhoz való borítások;
határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; határidőnaplók; irodaszerek; jegyzetfüzetek, noteszek; jegyzetfüzetek;
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könyvjelzők; könyvjelzők, nem nemesfémből; könyvtámaszok; kézikönyvek oktatási célokra; matrica;

megrendelőlapok; monográfiák; műsorfüzetek; névjegykártyák; nyomtatott brosúrák; nyomtatott anyagok oktatási
célokra; nyomtatott díjak [nyomtatványok], oklevelek; nyomtatott emblémák; nyomtatott folyóiratok, magazinok;
nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott publikációk; oktatási kézikönyvek; oktató jellegű kiadványok; öntapadós
betűk; öntapadós betűk és számok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós címkék papírból;
öntapadós fóliák [papíráru]; papír könyvborítók; papír könyvek burkolására; papír könyvjelzők; reklámbrosúrák;
reklámplakátok; számítógépes kézikönyvek, útmutatók; könyvek; közlemények, kiadványok; papírból készült
tasakok csomagoláshoz; könyvborítók; könyvkötések; könyvcsomagolások; kihajtós könyvek; tájékoztató
könyvek; fantasy könyvek; képzőművészeti könyvek; képregény-könyvek; védőborítók könyvekhez; könyvborító
fóliák; könyvecskék, brosúrák; külső könyvborítók; vászon könyvkötéshez; bőr könyvborítók; ismeretterjesztő
könyvsorozatok; nem szépirodalmi könyvek.
( 210 ) M 21 00677
( 220 ) 2021.02.22.
( 731 ) Kolly Fitness Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 210 ) M 21 00684
( 220 ) 2021.02.23.
( 731 ) Szabó Márton, Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Dr. Faludiné Dr. Simonffy Ildikó, Szeged
( 546 )

( 511 ) 7

Címkézők [gépek]; csomagológépek (1); elektromechanikus élelmiszergyártó gépek; elektromos

hegesztőkészülékek (1); esztergák; ipari robotok; konvejorok; szállítószalagok; mezőgazdasági eszközök, nem
kézzel működtetett; mezőgazdasági gépek; talajművelő gépek mezőgazdasági használatra; töltőgépek; motorok (a
szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára
készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.
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 szoftvertervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 00685
( 220 ) 2021.02.23.
( 731 ) Budapest Bank Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
36

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 21 00686
( 220 ) 2021.02.23.
( 731 ) Budapest Eszközfinanszírozó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Varga Márta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

36

Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 21 00687
( 220 ) 2021.02.23.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) SÁGA FINI MINI DINOSZAURUSZ
( 511 ) 29

Hús; baromfihús.

( 210 ) M 21 00688
( 220 ) 2021.02.23.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Hús; baromfihús.

( 210 ) M 21 00690
( 220 ) 2021.02.23.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Hús; baromfihús.

( 210 ) M 21 00716
( 220 ) 2021.02.24.
( 731 ) Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
( 541 ) Brado
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 21 00717
( 220 ) 2021.02.24.
( 731 ) Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
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( 541 ) Bradolife
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 21 00732
( 220 ) 2021.02.25.
( 731 ) Kenyeres Zoltán, Baja (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Vákuum csomagolt és fagyasztott friss 100% szürkemarha-hús; csomagolt szalámi és füstölt, érlelt

hústermékek; 100% szürke marha hamburger és frissen készült hústermékek.
35

Vákuum csomagolt és fagyasztott friss 100% szürkemarha-hús, csomagolt szalámi és füstölt, érlelt

hústermékek kiskereskedelme és nagykereskedelme; 100% szürkemarha-hamburger és frissen készült
hústermékek STREET FOOD kocsikról értékesítve franchise rendszerben.
( 210 ) M 21 00734
( 220 ) 2021.02.25.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kőhidi Ákos, Győr
( 541 ) MÉZES LEVENDULA ÁGI
( 511 ) 32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;
szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített
ásványvizek készítéséhez; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szörpök
[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;
szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,
erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital
sűrítmény limeléből; szénsavas italok.
( 210 ) M 21 00735
( 220 ) 2021.02.25.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kőhidi Ákos, Győr
( 541 ) MÉZES BODZAVIRÁG-LIME ÁGI
( 511 ) 32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;
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szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített

ásványvizek készítéséhez; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szörpök
[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;
szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,
erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital
sűrítmény limeléből; szénsavas italok.
( 210 ) M 21 00737
( 220 ) 2021.02.25.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kőhidi Ákos, Győr
( 541 ) MÉZES MÁLNA-CITROMFŰ ÁGI
( 511 ) 32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;
szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített
ásványvizek készítéséhez; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szörpök
[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;
szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,
erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital
sűrítmény limeléből; szénsavas italok.
( 210 ) M 21 00740
( 220 ) 2021.02.25.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kőhidi Ákos, Győr
( 541 ) MÉZES SÜLT ALMA ÁGI
( 511 ) 32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;
szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített
ásványvizek készítéséhez; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szörpök
[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;
szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,
erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital
sűrítmény limeléből; szénsavas italok.
( 210 ) M 21 00741
( 220 ) 2021.02.25.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kőhidi Ákos, Győr
( 541 ) ICE TEA ÁGI
( 511 ) 32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;
szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített
ásványvizek készítéséhez; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szörpök
[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;
szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,
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erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital

sűrítmény limeléből; alkoholmentes teaízű italok.
( 210 ) M 21 00742
( 220 ) 2021.02.25.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

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.
( 210 ) M 21 00743
( 220 ) 2021.02.25.
( 731 ) Aquaticum Debrecen Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) Aquaticum Hotel Infinity
( 511 ) 43

Szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások;

szállodai szolgáltatások; konferenciatermek biztosítása; létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz
és találkozókhoz, értekezletekhez; tárgyalótermek bérbeadása; vendéglátási szolgáltatások [étel- és
italszolgáltatás]; szállodai éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00744
( 220 ) 2021.02.25.
( 731 ) Best Brands Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávéitalok; kávé; kávébab; kávéolajak; kávéízesítők; kávékeverékek; kávékivonatok; kávékapszulák;

kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; őrölt kávé; kávé tejjel; csokoládés kávé; kávé, pörköletlen; mesterséges
kávé; kávé esszencia; instant kávé; koffeinmentes kávé; ízesített kávék; szemes kávék; pörköletlen kávék; kávés
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tasakok; koffeinmentes kávék; pörkölt kávébab; kávé alapú italok; kávé őrölt formában; kávé alapú töltelékek;

kávé kifőtt formában; kávé esszenciák és kávé kivonatok keveréke; kávékivonatok pótkávéként történő
használatra [kávé helyettesítésére]; kávéból készült italok; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok;
kávéhelyettesítő-alapú italok; kávé alapú jeges italok; főként kávét tartalmazó italok.
32

Alkoholmentes italok; készítmények italokhoz; üdítőitalok; ízesített szénsavas italok; alkoholmentes

szénsavas italok; alacsony energiatartalmú üdítőitalok.
( 210 ) M 21 00745
( 220 ) 2021.02.25.
( 731 ) Cséza László Zsolt, Dunaharaszti (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; acél tollak;
grafikai reprodukciók; íróeszközök; írószerek; klisék, nyomódúcok; naptárak; öntapadós címkék, matricák
[papíripari]; tollak [irodai cikkek]
24

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

vagy műanyagból.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése; sportversenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók.
( 210 ) M 21 00753
( 220 ) 2021.02.25.
( 731 ) Fizio Medical Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Szentiványi Rita, Kazincbarcika
( 546 )
( 511 ) 44

Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; elektroterápiás szolgáltatások fizikoterápiához;

fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs
szolgáltatások biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása.
( 210 ) M 21 00796
( 220 ) 2021.03.02.
( 731 ) Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36
41

Fejlesztési projektek finanszírozása; oktatási ösztöndíjak nyújtása.
Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; képzés szervezése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási
vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;
személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
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szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási anyagok fejlesztése;
kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamok; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
pályaválasztási vizsgálatok, tesztek; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; számítógéppel
támogatott tesztekhez kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel végzett, oktatáshoz kapcsolódó tesztelés
és értékelés; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások gyermekeket
tanító pedagógusok számára; oktatáskutatás; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások.
42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérési és tesztelő módszerek fejlesztése; vizsgálati és elemzési

módszerek tervezése és fejlesztése, méréstechnológiai kutatása; kutatási szolgáltatások; tesztelési módszerek
kifejlesztése; szolgáltatások tesztelési módszerek kifejlesztéséhez; mérésértékelési szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00798
( 220 ) 2021.03.01.
( 731 ) Hülbert Ádám, Kóny (HU)
Nagy Tibor, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 21 00799
( 220 ) 2021.03.01.
( 731 ) Hülbert Ádám, Kóny (HU)
Nagy Tibor, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 21 00810
( 220 ) 2021.03.02.
( 731 ) Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 36
41

Fejlesztési projektek finanszírozása; oktatási ösztöndíjak nyújtása.
Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; képzés szervezése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási
vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;
személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási anyagok fejlesztése;
kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamok; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
pályaválasztási vizsgálatok, tesztek; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és esztek szervezése; számítógéppel
támogatott tesztekhez kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel végzett, oktatáshoz kapcsolódó tesztelés
és értékelés; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások gyermekeket
tanító pedagógusok számára; oktatáskutatás; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások.
42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérési és tesztelő módszerek fejlesztése; vizsgálati és elemzési

módszerek tervezése és fejlesztése; méréstechnológiai kutatása; kutatási szolgáltatások; tesztelési módszerek
kifejlesztése; szolgáltatások tesztelési módszerek kifejlesztéséhez; mérésértékelési szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00813
( 220 ) 2021.03.02.
( 731 ) Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36
41

Fejlesztési projektek finanszírozása; oktatási ösztöndíjak nyújtása.
Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; képzés szervezése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási
vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;
személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási anyagok fejlesztése;
kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamok; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
pályaválasztási vizsgálatok; tesztek; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; számítógéppel
támogatott tesztekhez kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel végzett, oktatáshoz kapcsolódó tesztelés
és értékelés; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások gyermekeket
tanító pedagógusok számára; oktatáskutatás; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások.
42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérési és tesztelő módszerek fejlesztése; vizsgálati és elemzési

módszerek tervezése és fejlesztése; méréstechnológiai kutatása; kutatási szolgáltatások; esztelési módszerek
kifejlesztése; szolgáltatások tesztelési módszerek kifejlesztéséhez; mérésértékelési szolgáltatások.
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( 210 ) M 21 00818
( 220 ) 2021.03.02.
( 731 ) Haladás Mezőgazdasági Zrt., Dunaegyháza (HU)
( 740 ) Dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Feldolgozott zöldségek; fagyasztva szárított zöldségek.

31

Burgonya, friss.

42

Szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében.

( 210 ) M 21 00819
( 220 ) 2021.03.02.
( 731 ) Haladás Mezőgazdasági Zrt., Dunaegyháza (HU)
( 740 ) Dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Az étel értelme
( 511 ) 29

Feldolgozott zöldségek; fagyasztva szárított zöldségek.

31

Burgonya, friss.

42

Szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében.

( 210 ) M 21 00820
( 220 ) 2021.03.03.
( 731 ) Sonkolyné Biró Angéla, Cserkeszőlő (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

Játékok és játékszerek; asztali társasjátékok, társasjátékok, esküvői szolgáltatáshoz kapcsolódó esküvői

társasjátékok.
( 210 ) M 21 00822
( 220 ) 2021.03.03.
( 731 ) VÁROS-KÉP Nonprofit Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; marketing; marketingszolgáltatások.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; élő előadásokkal kapcsolatos

szolgáltatások, televíziós műsor gyártása, szolgáltatása, műsorszórás, televíziós műsor készítése, TV-s műsorok
szerkesztése, vágása.
( 210 ) M 21 00823
( 220 ) 2021.03.02.
( 731 ) Brandking Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Marton Péter, Balatonalmádi

M1125

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 9. szám, 2021.05.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 27

Mesterséges gyep, műgyep; mesterséges gyep játékra használt felületek burkolására; mesterséges gyep,

sportolásra használt felületek burkolására; mesterséges gyep sporttevékenységekhez használt felületek
burkolására; mesterséges gyep szabadidős tevékenységekhez használt felületek burkolására; párnázott alátétek
mesterséges gyephez; szabadidős célra használt területek felületére fektethető mesterséges gyep.
44

Pázsitgondozás; gyep kiválasztásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gyep tervezéssel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; gyepgondozási szolgáltatások; gyepszőnyeg fektetés; gyepszőnyeg fektetésével
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; mesterséges gyep fektetése.
( 210 ) M 21 00824
( 220 ) 2021.03.03.
( 731 ) WHITE LAKE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 740 ) Kovári Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; articsóka, tartósított; bab, tartósított; bogyós gyümölcsök,

konzervált; borsó, tartósított; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; előkészített gyümölcsök; fagyasztott
gyümölcsök; fagyasztva szárított zöldségek; fagyasztva szárított hús; feldolgozott gyümölcsökből válogatás;
feldolgozott zöldségek; fokhagyma [konzervek]; gomba, tartósított; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok,
nem élő; gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez; gyümölcs alapú snackek;
gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított;
gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halfilé; halikra,
elkészítve; halkonzerv; hal, tartósított; heringek [nem élő]; homár, nem élő; kagylófélék, rákfélék [nem élő];
kagylók, nem élő; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kaviár; kristályosított gyömbér; languszták, nem élő;
lekvárok [citrusfélékből]; nem élő puhatestűek; osztriga, nem élő; olajbogyó, tartósított; pácolt gyömbér;
paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; préselt gyümölcspép; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami,
nem élő; ratatouille; sózott hal; szardella, nem élő; szardínia [nem élő]; szarvasgomba, tartósított; tajine
[elkészített hús, hal vagy zöldség]; tartósított paprika; tonhal [nem élő]; zöldségalapú kenhető termékek;
zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek
főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; paradicsomot tartalmazó készítmények;
paradicsomot tartalmazó sűrítmények.
30

Paradicsomszósz; gyümölcsszószok.

32

Paradicsomlevek [italok]; zöldséglevek [italok]; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; mustok; smoothie-k [gyümölcs- vagy
zöldségitalok]; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz.
( 210 ) M 21 00825
( 220 ) 2021.03.03.
( 731 ) Herbiovit Kft., Budapest (HU)
( 541 ) HERBIOVIT
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 210 ) M 21 00826
( 220 ) 2021.03.03.
( 731 ) Dr. Horváth Péter, Biharugra (HU)
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( 546 )

( 511 ) 29

Hústermékek, baromfihús termékek fagyasztott baromfihúsok.

( 210 ) M 21 00827
( 220 ) 2021.03.03.
( 731 ) Martonvásári Bázismag Vetőmagszaporító, Termeltető és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság,
Martonvásár (HU)
( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MARTON GENETICS
( 511 ) 1
31

Vetőmag gének mezőgazdasági termeléshez.
Csírák növénytani célokra; magvak; palánták; szemes gabona, feldolgozatlan; kukorica; búza; növények;

magvak [gabona].
( 210 ) M 21 00830
( 220 ) 2021.03.03.
( 731 ) Martonvásári Bázismag Vetőmagszaporító, Termeltető és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság,
Martonvásár (HU)
( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1
31

Vetőmag gének mezőgazdasági termeléshez.
Csírák növénytani célokra; magvak; palánták; szemes gabona, feldolgozatlan; búza; kukorica; növények;

magvak [gabona].
( 210 ) M 21 00832
( 220 ) 2021.03.03.
( 731 ) AMA Shop Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Vigh és Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ama Shop Systems
( 511 ) 20

Álló asztalok; állványok, polcok; árubemutató állványok; asztallapok; asztalok; asztalok fémből; bútorajtók;

bútorlábak; bútorok; cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból; dobozok fából vagy műanyagból; élelmiszertartó
szekrények; ezüstözött üveg [tükrök]; faládák; faszerkezetek, elválasztók bútorokhoz; fa- vagy műanyag
hirdetmények, plakátok; fa- vagy műanyag létrák; fémbútorok; fiókok; fiókok [bútorelemek]; folyóirattartók,
folyóirattartó állványok; gardróbok, gardrób szekrények; gardróbszekrények; gombkilincsek, nem fémből;
gurulós számítógép asztal [bútor]; gyógyszeres szekrények; hirdetőtáblák; hordozható álló asztalok; iratgyűjtő
polcok [bútorok]; irodabútorok; írógépasztalok; iskolabútorok; komódok, fiókos szekrények; konzolasztalok;
könyvállványok; könyvespolcok; könyvszekrények; kulcstartó táblák; ládák, dobozok, nem fémből; munkapadok,
munkaasztalok; műanyag bútorszegélyek; műanyag címkék; műasztalosipari termékek [bútorok]; próbababák;
rakodólapok (szállító), nem fémből; tárolók, nem fémből [raktározáshoz, szállításhoz]; tárolópolcok; tükrök
(ezüstözött üveg); újságtartó állványok; székek fémből; székek [ülések].
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Bútorfelújítás, restaurálás; bútorok karbantartása; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; nyílászárók

beszerelése.
( 210 ) M 21 00833
( 220 ) 2021.03.03.
( 731 ) M.PETROL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 4

Üzemanyag; folyékony üzemanyag; üzemanyag keverékek; biodízel üzemanyag; világító üzemanyag;

xiloltartalmú üzemanyag; benzin üzemanyag; szénpor [üzemanyag]; bután üzemanyag; metanol üzemanyag;
folyékony üzemanyagok; biomassza-üzemanyag; benzén üzemanyag; gázállapotú üzemanyag; motor
üzemanyagok; öngyújtó üzemanyagok; autó üzemanyagok; gépjármű üzemanyagok; üzemanyagok és
világítóanyagok; nem vegyi üzemanyag adalékok.
35

Üzemanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; üzemanyagokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00837
( 220 ) 2021.03.03.
( 731 ) Tőzsér András Béla, Salgótarján (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

eszenciaolajok-, fehérítőkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok-, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek-, gyógyszerészeti-, gyógyászati- és állatgyógyászati használatra-, egészségügyi készítmények
gyógyászati használatra-, gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és
anyagok-, bébiételek-, étrend-kiegészítők emberek és állatok számára-, tapaszok-, kötszeranyagok-, fogtömő
anyagok és fogászati mintázóanyagok-, fertőtlenítőszerek-, kartékony állatok írtására szolgáló készítmények-,
gombaöló szerek (fungicidek)-, gyomirtó szerek (herbicidek)-, nemesfémek és ötvözeteik-, ékszerek-, drágakövek
és féldrágakövek-, órák és más időmérő eszközök-, ruházati cikkek-, cipők-, fejfedők kiskereskedelmi
szolgáltatása.
( 210 ) M 21 00839
( 220 ) 2021.03.04.
( 731 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ENRAPTA TUTA PRESS
( 511 ) 1

Biokontrolltermékek, nevezetesen feromonok; kártevők vonzására vagy elűzésére alkalmas rovar

stimulálószerként alkalmazott mezőgazdasági vegyszerek.
( 210 ) M 21 00843
( 220 ) 2021.03.04.
( 731 ) Hostunit Kft., Szálka (HU)
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( 546 )

( 511 ) 43

Bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások

étel elvitelre árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi
szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; catering
szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital
catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering
szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire;
étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra;
étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások
szanatóriumok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások oktatási
intézmények számára; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai
ételek biztosításával kapcsolatban; éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik
számára; kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások;
elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00844
( 220 ) 2021.03.04.
( 731 ) Cool4U Kft., Szarvas (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

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

berendezések.
( 210 ) M 21 00966
( 220 ) 2021.03.04.
( 731 ) Koltai Viktor, Szolnok (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) air7 - az egészséges tüdőért
( 511 ) 5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra; immunerősítők; vegyes vitaminkészítmények;

vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; táplálékkiegészítők.
( 210 ) M 21 00999
( 220 ) 2021.03.05.
( 731 ) Vékás Mihály, Komárno (SK)
( 546 )

( 511 ) 41
44

Csontkovácsolással kapcsolatos oktatás, tanítás.
Emberi egészségügyi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, csontkovács, higiéniai és szépségápolási

szolgáltatások emberek, manuál terapeuta.
( 210 ) M 21 01000
( 220 ) 2021.03.05.
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( 731 ) Kontaktbauszig Kft., Szigetszentmiklós (HU)

( 541 ) KontaktBau-a fújható szigetelés szakértő
( 511 ) 37

Hőszigetelés, fújható hőszigetelés, épóletek szigetelése, hőszigetelése.

( 210 ) M 21 01002
( 220 ) 2021.03.05.
( 731 ) Érmelléki Attila, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 44

Gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

( 210 ) M 21 01003
( 220 ) 2021.03.05.
( 731 ) Kiss Balázs Zsolt, Vác (HU)
Czutor Emil, Vác (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 21 01012
( 220 ) 2021.03.05.
( 731 ) dr. Domschitz Mátyás, Veszprém (HU)
( 740 ) dr. Molnár Andrea, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

( 210 ) M 21 01014
( 220 ) 2021.03.05.
( 731 ) Biztos Döntés Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; célzott

marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi
vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; gazdasági
előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ
és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; költségelemzés;
marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és
karbantartása; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag
frissítése; reklámterjesztés; statisztikák összeállítása; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.
36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok; biztosítási információs

szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;
biztosításközvetítés; online banki szolgáltatások; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi
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információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás.
( 210 ) M 21 01017
( 220 ) 2021.03.05.
( 731 ) PANZI-PET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Panzi Roby
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők házi kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; táplálék-kiegészítők

haszonállat-eledelekhez; vitamin kiegészítők állatok számára; vitaminok állatok számára; vitaminos és ásványi
élelmiszer-kiegészítők házi kedvencek számára.
31

Jutalomfalatok állatoknak; macska jutalomfalatok; jutalomfalatok házikedvenceknek; kutya jutalomfalatok;

táplálékok és takarmányok állatoknak; állati takarmány készítmények; állati takarmány; ehető rágcsálnivalók
kutyáknak; édes kekszek állati fogyasztásra; gabonakészítmények mint állateledelek; kutyaeledel konzervek;
kutyaeledelek; kutyaitalok; növényi eredetű állati takarmányok; rágócsont kutyáknak; tápkészítmények
kutyáknak.
( 210 ) M 21 01047
( 220 ) 2021.03.08.
( 731 ) FARM-Energy Logistic Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft., Cece (HU)
( 740 ) Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Caravan Kézműves Sörfőzde
( 511 ) 32

Alkoholmentes italok, árpabor [sör], citromos sör [shandy], komlókivonatok sör előállításához, malátacefre,

malátasör, söralapú koktélok, sörbetek [italok], sörcefre, sörök.
( 210 ) M 21 01063
( 220 ) 2021.03.09.
( 731 ) Minner.hu Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mándó Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; sajtófigyelés; hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba
való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok
regisztrálása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; statisztikák összeállítása; üzleti konzultációs
szolgáltatások.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; nem reklámcélú szövegek

publikálása; elektronikus kiadványszerkesztés; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letötlhetők;
online, nem letölthető videók biztosítása; riporteri szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek].
( 210 ) M 21 01064
( 220 ) 2021.03.09.
( 731 ) EUROSTARS HOTEL COMPANY, S.L., Barcelona (ES)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EUROSTARS AMBASSADOR
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Szállodai szolgáltatások; szállodai szobák kiadása és helyfoglalás szállodai szobákba (elszállásolás); étel- és

italellátás; ideiglenes szállásbiztosítás; szálláshely-közvetítő irodák (szállodák); ideiglenes szálláshely bérbeadása
és foglalása; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; bár szolgáltatások; kávéház-étterem; kávéházak;
gyorséttermek, snack bárok; vendéglátás.
( 210 ) M 21 01065
( 220 ) 2021.03.09.
( 731 ) Mankershop Kft., Szada (HU)
( 541 ) Manker
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01066
( 220 ) 2021.03.09.
( 731 ) Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 4
39

Éghető gázok; olajból nyert tüzelőanyagok, üzemanyagok.
Áruk raktározása; raktározás, tárolás; energia- és üzemanyagok tárolása (raktározás); elektromos energia

átvitele és elosztása; megújuló energia elosztása; folyadékok szállítása csővezetéken; gázok szállítása
csővezetéken; szállítás csővezetéken.
40

Hidroelektromos energia termelése; megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés;

veszélyes anyagok ártalmatlanítása.
( 210 ) M 21 01067
( 220 ) 2021.03.09.
( 731 ) Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 4
39

Éghető gázok; olajból nyert tüzelőanyagok, üzemanyagok.
Áruk raktározása; energia- és üzemanyagok tárolása (raktározás); raktározás, tárolás; elektromos energia
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átvitele és elosztása; megújuló energia elosztása; folyadékok szállítása csővezetéken; gázok szállítása

csővezetéken; szállítás csővezetéken.
40

Hidroelektromos energia termelése; megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés;

veszélyes anyagok ártalmatlanítása.
( 210 ) M 21 01068
( 220 ) 2021.03.09.
( 731 ) Mankershop Kft., Szada (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01069
( 220 ) 2021.03.09.
( 731 ) Mankershop Kft., Szada (HU)
( 541 ) Mankershop
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01077
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( 220 ) 2021.03.10.
( 731 ) Equital Kft., Nemesvita (HU)
( 541 ) Matild Country Hotel
( 511 ) 43

Átmeneti szállások kiadása; bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; idegenforgalmi szálláshelyek

foglalása; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szállás biztosítása; ideiglenes szállás foglalása
nyaralókban; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szállásadás; ideiglenes szállásadó
szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban;
ideiglenes szállásbiztosítás; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára;
szálláskiadás nyaraláshoz; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásadási szolgáltatások üdülőkben,
üdülőkomplexumokban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; ideiglenes szállások bérbeadása
nyaralókban és apartmanokban; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák,
panziók]; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése;
turista farmok által biztosított ideiglenes szállások; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek
bérbeadása; üdülési szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos
szolgáltatások [szállásadás]; üdülőtáborok által biztosított ideiglenes szálláshelyek; üdülőtáborok szolgáltatásai
[szállásadás]; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; vendéglátás; vállalati vendéglátás (étel és ital
szolgáltatása); vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];
vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01155
( 220 ) 2021.03.17.
( 731 ) CÉGMEGOLDÁS Tanácsadó Kft., Tápszentmiklós (HU)
( 740 ) Szalai Ügyvédi Iroda, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Átmeneti üzletmenedzsment; célzott marketing; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési

szolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba
való szerkesztése és rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és
irodafelszerelés kölcsönzése; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és
karbantartása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; titkársági szolgáltatások; üzleti titkársági
szolgáltatások; vállalati irodai titkársági szolgáltatások; kezdő vállalati titkársági szolgáltatások biztosítása
cégalapításkor; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati
kommunikációs szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01157
( 220 ) 2021.03.17.
( 731 ) Havasi Gyopár Plasztker Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lehoczky Dávid, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Szemeteszsákok; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból.

( 210 ) M 21 01171
( 220 ) 2021.03.17.
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( 731 ) MULTICORE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 740 ) D&G Dobos Gerlai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) App&Tank
( 511 ) 9

Számítógépes programok [letölthető szoftverek].

( 210 ) M 21 01173
( 220 ) 2021.03.18.
( 731 ) LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)
( 740 ) dr. Németh Angéla, Budapest
( 541 ) Lajver Sound
( 511 ) 33
35

Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).
Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból.
43

Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

( 210 ) M 21 01174
( 220 ) 2021.03.18.
( 731 ) LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)
( 740 ) dr. Németh Angéla, Budapest
( 541 ) Lajver Signum
( 511 ) 33
35

Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).
Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból.
43

Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

( 210 ) M 21 01175
( 220 ) 2021.03.18.
( 731 ) LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)
( 740 ) dr. Németh Angéla, Budapest
( 541 ) Lajver Color
( 511 ) 33
35

Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).
Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában
kiskereskedelmi célokból.
43

Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

( 210 ) M 21 01176
( 220 ) 2021.03.18.
( 731 ) LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)
( 740 ) dr. Németh Angéla, Budapest
( 541 ) Lajver Secret
( 511 ) 33
35

Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).
Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból.
43

Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.
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( 210 ) M 21 01177
( 220 ) 2021.03.18.
( 731 ) LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)
( 740 ) dr. Németh Angéla, Budapest
( 541 ) Lajver Virtus
( 511 ) 33
35

Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).
Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból.
43

Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

( 210 ) M 21 01178
( 220 ) 2021.03.18.
( 731 ) LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)
( 740 ) dr. Németh Angéla, Budapest
( 541 ) Lajver Dome
( 511 ) 33
35

Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).
Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; vásárlási
megrendelések ügyintézése.
43

Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

( 210 ) M 21 01179
( 220 ) 2021.03.19.
( 731 ) LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)
( 740 ) dr. Németh Angéla, Budapest
( 541 ) LAJVER
( 511 ) 33
35

Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).
Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból.
43

Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

( 210 ) M 21 01180
( 220 ) 2021.03.19.
( 731 ) LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)
( 740 ) dr. Németh Angéla, Budapest
( 541 ) LAJVER PIKNIK
( 511 ) 33
35

Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).
Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése.; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból.
43

Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

( 210 ) M 21 01181
( 220 ) 2021.03.19.
( 731 ) LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)
( 740 ) dr. Németh Angéla, Budapest
( 541 ) LAJVER MESÉLŐ
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Borok; alkoholos italok (sörök kivételével).

Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból.
43

Bárszolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

( 210 ) M 21 01183
( 220 ) 2021.03.19.
( 731 ) Jahn Péter, Budapest (HU)
Petre Veronika Júlia, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom
optimalizálása; eladási propaganda mások számára; marketing; reklámozás; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41

Szakmai képzés; oktatás és tanítás; akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;

coaching (tréning); egészségvédő klubok szolgáltatásai; gyakorlati képzések (szemléltetés); iskolák által nyújtott
oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); know-how átadása (képzés); kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási
információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szemináriumok rendezése és
vezetése.
45

Érzelmi támogató szolgáltatások családok részére; gyásztanácsadás; dúla szolgáltatások; lelki tanácsadás;

látnoki szolgáltatások; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás; spirituális irányítás; partnerkereséssel
kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01185
( 220 ) 2021.03.19.
( 731 ) Bálint Gáspár, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4

Faszén brikettek (tadon); faszén grillezéshez; darabos faszén; faszéngyújtó folyadék.

( 210 ) M 21 01186
( 220 ) 2021.03.19.
( 731 ) AZÚR DROGÉRIA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karcsics Tamás, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 210 ) M 21 01187
( 220 ) 2021.03.19.
( 731 ) AZÚR DROGÉRIA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karcsics Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 210 ) M 21 01229
( 220 ) 2021.03.23.
( 731 ) MYDEA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vas Eszter Zsófia, Budapest
( 541 ) Municioo
( 511 ) 41

Animációs és élő műsorok gyártása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;

audio/vizuális bemutatók készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; előre felvett videofilmek
elkészítése; eredeti felvételek készítése; fényképészet; filmek és videofilmek gyártása; filmes és zenei
produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy
videofelvételek készítése; fotóösszeállítások készítése; mikrofilmezési szolgáltatások; multimédiás szórakoztatás
biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; oktatási
beszámolók készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási filmek gyártása; rádiós és
televíziós műsorok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; szórakoztató hangfelvételek gyártása; szórakoztató
multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató
televíziós műsorok készítése; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; videofelvételek bemutatásához
kapcsolódó szolgáltatások; videofelvételek készítése; zenés videók készítése; e-sporttevékenységek
megszervezése; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú konferenciák
szervezése; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
sportoktatási szolgáltatások; sportolókkal kapcsolatos információnyújtás; sportrendezvények szervezésével
kapcsolatos tanácsadás; sportszolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal
kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek
oktatása; szabadidős és képzési szolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások; coaching; edzési [fitnesz]
tanácsadási szolgáltatások; képzés és oktatás; online, nem letölthető videók biztosítása; sportoláshoz kapcsolódó
oktatási és képzési szolgáltatások; tanfolyamok, képzések szervezése; élő előadások készítése; élő előadások
bemutatása; dokumentumfilmek készítése; élő televízióműsorok készítése; előre felvett szórakoztató anyagok
bemutatása; filmes szórakoztatás; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; interneten keresztül nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú műhelyek;
kulturális célú műsorok szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális
szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása; sport és fitnesz; sport- és kulturális tevékenységek; sportolók
rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor szolgáltatás); szabadidős
szolgáltatások; szabadúszó újságírás; szórakoztatás; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztatás iptv-n
keresztül; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás biztosítása filmklipek
M1138

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 9. szám, 2021.05.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; szórakoztatási,

sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások
audio- és videofelvételek megosztása céljából; dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok multimédiás
megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus magazinok kiadása;
elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek
megjelentetése; folyóiratok multimédiás megjelentetése; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; könyvek
és folyóiratok kiadása; multimédia publikációk; napilapok multimédiás megjelentetése; nyomtatott anyagok
megjelentetése elektronikus formában; nyomtatványok kiadása; oktatási anyagok kiadása; online kiadványok
megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; számítógépes kiadói szolgáltatások; szövegek írása és kiadása, a
reklámszövegek kivételével; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a
reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása elektronikus média formájában; újságok, folyóiratok, katalógusok
és brosúrák megjelentetése; újságírói szolgáltatások; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01232
( 220 ) 2021.03.23.
( 731 ) BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Dr. Gerey Ágoston Barnabás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
30

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.
Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények.

( 210 ) M 21 01233
( 220 ) 2021.03.23.
( 731 ) BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Dr. Gerey Ágoston Barnabás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
30

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.
Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények.

( 210 ) M 21 01275
( 220 ) 2021.03.25.
( 731 ) Palota Nails Kft., Várpalota (HU)
( 740 ) dr. Weltler Ádám, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 3

Körömcsillám; körömkondicionálók; körömkrémek; körömágy kondicionálók; körömágykrémek;

körömágybőr-eltávolítók; körömágybőr-puhítók; körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények;
körömápoló kozmetikai készítmények; körömdíszítő matricák; körömápoló kozmetikumok; körömerősítő
készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók; körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők; körömerősítők
[kozmetikumok]; körömfestő tollak; körömgél, körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők;
körömlakk alapozók; körömlakk készítmények; körömlakklemosó; körömlakklemosó készítmények;
körömlakklemosó tollak; körömlakklemosók [kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra;
körömmatricák; körömvilágosítók; körömszínező por; kozmetikai körömszárító készítmények; ajakalapozók;
ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakfények; ajakrúzsok; ajakrúzs; ajakkrémek;
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ajakkozmetikumok; ajakkondicionálók; ajakkenőcsök, ajakbalzsamok; ajakvédők (nem gyógyhatású -);

ajakvédők [kozmetikai]; kozmetikai ajakbevonók; kozmetikai maszkok; arctisztító maszkok; bőrhidratáló
maszkok; hidratáló maszkok; tisztító maszkok; pórusösszehúzó maszkcsomagok kozmetikai alkalmazásra;
hajhidratáló kondicionálók; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kondicionáló balzsam; kondicionáló krémek;
kondicionáló samponok; haj kezelésére szolgáló kondicionálók; polírozó, fényesítő krémek; polírozó
készítmények; fogtisztító folyadékok, oldatok; fogtisztító por; fogtisztító szerek és szájvizek; állatsamponok [nem
gyógyszeres állatkozmetikai készítmények].
A rovat 215 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 234.200
( 151 ) 2021.05.14.
( 210 ) M 20 00646
( 220 ) 2020.03.02.
( 732 ) Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) e-Takarékbélyeg
( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek; bankügyletek; takarékpénztári szolgáltatások; online banki szolgáltatások; mobil

eszközökről elérhető online takarékbanki szolgáltatások; megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;
megtakarítási számla szolgáltatások;diákszámla szolgáltatások; online módon elérhető fizetési lehetőség
biztosítása kiskereskedelmi üzletekben; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; virtuális
értékpapír szolgáltatások; elektronikus értékcikk szolgáltatások; pénzügyitanácsadás; megtakarításokkal,
befektetésekkel kapcsolatos információ, tanácsadás.
41

Pénzügyekkel kapcsolatos nevelés, oktatás; diákok pénzügyi nevelése.

( 111 ) 234.245
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 21 00800
( 220 ) 2021.03.01.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.246
( 151 ) 2020.11.16.
( 210 ) M 20 02927
( 220 ) 2020.10.01.
( 732 ) NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Étkezési olajok és zsírok.

( 111 ) 234.276
( 151 ) 2021.05.14.
( 210 ) M 21 01222
( 220 ) 2021.03.23.
( 732 ) Balázs Krisztián, Kőszegszerdahely (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

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

biztosítottakat is; interaktív online számítógépes játékok biztosítása; online információk szolgáltatása
játékosokkal kapcsolatban; onlinejátékszolgáltatások; online játékszolgáltatások mobil eszközökön keresztül;
online számítógépes játékok szolgáltatása; online szórakoztatás biztosítása játékshow-k formájában; számítógépes
adatbázisból vagy globális kommunikációs hálózatról onlinebiztosított, számítógépes játékok általi
szórakoztatással kapcsolatos információk; számítógépes és videojátékok játékstratégiáira vonatkozó online
információk biztosítása; számítógépes hálózatból online módon nyújtottvirtuálisvalóság-játékszolgáltatások;
számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat
tartalmazó online magazin biztosítása; számítógépes játékokkal kapcsolatos szórakoztatásról nyújtottonline
információk.
( 111 ) 234.344
( 151 ) 2021.05.14.
( 210 ) M 21 00335
( 220 ) 2021.01.29.
( 732 ) Burszán Kálmán, Székelykeresztúr (RO)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 31

Állateledelek [kekszfélékg; állati takarmány, állati takarmánykészítmények; állati táplálékok, takarmányok

granulátum, pellet formájában; állatok elválasztásához használt táplálékok, takarmányok; almozó anyagok
állatoknak; alom állatoknak; alomháziállatoknak; betétek macskaalomtálcákba; csontok kutyáknak; darabokból
álló állateledelek, állati táplálékok; ehető csontok és rudak házi kedvenceknek; ehető rágcsálnivalók kutyáknak;
ehető rágnivalók állatok számára; ehető rágótermékekháziállatoknak; eledelek versenykutyáknak; élesztőtabletták
állati fogyasztásra; emészthető rágócsontok és rudak házi állatoknak; erősítő takarmány állatoknak; fekhelyek és
almok állatoknak; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; gabonaalapútáplálékok állatoknak; gabonából
készült kekszek állatoknak; gabonából készült sütemények, kekszek állatoknak; gabonakészítmények mint
állateledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra; hal alapú vagy halból álló macskaeledelek; homokkal borított
papír[alom] házi kedvenceknek; hústartalmú konzerv táplálékok fiatal állatoknak; italok állatok részére; italok
házi kedvencek részére; jutalomfalatok állatoknak; jutalomfalatok házi kedvenceknek; jutalomfalatok lovaknak,
ehető; kekszek macskáknak;keményítőpép [állati takarmány]; kevert állati takarmány; kölyökkutya eledelek;
konzervtáplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak; kutyaalom; kutyaeledel konzervek;
kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; macska- és kisállatalom; macskaeledelek; madáreledel; maláta
állatoknak; tápkészítmények kutyáknak; tápkészítmények macskáknak; táplálékok és takarmányok állatoknak;
táplálékok házi kedvenceknek; táplálékok háziállatoknak; tejalapú táplálékok állatoknak; tejpótlók,
állatoktáplálására.
35

Állateledellel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állateledellel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások; étrend-kiegészítők házikedvenceknek; vitaminos és ásványi élelmiszer-kiegészítők házi
kedvencek számára; élősködők elleni nyakörvek; paraziták elleni nyakörvek állatoknak; étrend-kiegészítők házi
kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; parazitaölő (antiparazita)készítmények; vitaminok állatok
számára; ásványi táplálékkiegészítők állatoknak; protein táplálékkiegészítők állatoknak; lovagló sisakok; lovagló
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kobakok; nyakörvek állatoknak; állatorvosi információkat tartalmazó nyakörvek házi kedvenceknek;

pórázokkisállatoknak; pórázok, szíjak állatok számára; ruhák állatoknak; ruhák, jelmezek állatoknak; hámok
lovaknak; fejpántok lovak számára; térdvédők lovaknak; nyergek lovakhoz; farokvédők lovaknak; edzőszárak
lovakhoz; lovaglónyergek; lovaglópálcák;hordozható fekhelyek kisállatoknak; fekhelyek, ágyak házi kedvencek
részére; házak, ólak házi kedvenceknek; kennelek; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; alomlapát házi
kedvenceknek; alomtálcák házi kedvenceknek; műanyag ételadagolók házikedvenceknek; műanyag italadagolók
házi kedvenceknek; ürűlékfelszedő lapát házi kedvencekhez; fogkefék állatoknak; etető- és ivócsészék kisállatok
számára; etetőtálak kedvtelésből tartott állatok számára; kisállat-etetőtálak, automatikus; lóápoló,lóvakaró kefék;
ostorszíjak; lovaglónadrágok; lovaglókesztyűk; ruházat lovagláshoz [nem lovaglósapkák]; lovagló dzsekik;
sportpulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; játékok állatok
számára; állateledelek[kekszfélék]; darabokból álló állateledelek, állati táplálékok; gabonakészítmények mint
állateledelek; alom állatoknak; alom háziállatoknak; betétek macska alomtálcákba: állati takarmány; állati
takarmánykészítmények; állati táplálékok, takarmányokgranulátum, pellet formájában: állatok elválasztásához
használt táplálékok, takarmányok; almozó anyagok állatoknak; csontok kutyáknak: ehető csontok és rudak házi
kedvenceknek; ehető rágcsálnivalók kutyáknak; ehető rágnivalók állatok számára; ehetőrágótermékek
háziállatoknak; eledelek versenykutyáknak: élesztőtabletták állati fogyasztásra; emészthető rágócsontok és rudak
házi állatoknak; erősítő takarmány állatoknak; fekhelyek és almok állatoknak; feldolgozott gabonafélék állati
fogyasztásra;gabonaalapú táplálékok állatoknak; gabonából készült kekszek állatoknak; gabonából készült
sütemények, kekszek állatoknak; gabonatermékek állati fogyasztásra; hal alapú vagy halból álló macskaeledelek:
homokkal borított papír [alom] házi kedvenceknek;hústartalmú konzervtáplálékok fiatal állatoknak; italok állatok
részére; italok házi kedvencek részére; jutalomfalatok házi kedvenceknek; jutalomfalatok lovaknak, ehető;
kekszek macskáknak; keményítőpép [állati takarmány]; kevert állati takarmány;kölyökkutya eledelek;
konzervtáplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak; kutyaalom; kutyaeledel konzervek;
kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; macska- és kisállat alom; macskaeledelek; madáreledel; maláta
állatoknak;tápkészítmények kutyáknak; tápkészítmények macskáknak: táplálékok és takarmányok állatoknak;
táplálékok házikedvenceknek; táplálékok háziállatoknak; tejalapú táplálékok állatoknak; tejpótlók, állatok
táplálására; jutalomfalatok állatoknak.
A rovat 5 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 20 01490
( 220 ) 2020.05.29.
( 731 ) HELVÉCIA PROTEIN TRADE Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeghalom (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ECO-LIBRY BENDEGÚZ
( 511 ) 9

Szoftverek; könyvelőszoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; freeware

[ingyen használható szoftver]; beágyazott szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis
szoftverek; adatbányászszoftverek; adattároló programok; felülvizsgálat-ellenőrző platformok [szoftverek];
adatbázismotorok; adatbázis-szinkronizáló szoftverek; adatkezelő szoftverek; fájlszinkronizáló szoftverek;
képkezelő szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatokkezeléséhez; üzleti információszerző szoftverek;
számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás automatizálásához;
számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi
modellekkidolgozásához; e-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; fizetőszoftverek; tartalomkezelő szoftverek;
afent említettek mindegyike kizárólag gazdasági folyamatok könyvelésével, kontrollingjával és ellenőrzésével
kapcsolatban.
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 233.173
( 151 ) 2020.12.18.
( 210 ) M 19 01389
( 220 ) 2019.04.29.
( 732 ) Lüllik Angéla 20%, Budapest (HU)
Gyulai Mihály Endre 80%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 1
3

Antioxidánsok kozmetikumok gyártásában való használatra.
Ajakrúzsok; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; bőrápoló kozmetikumok; dekormatricák

kozmetikai használatra; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak.
35

Ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; áru összehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; építési
tanácsadó szolgáltatások; videokonferencia szolgáltatások; célzott marketing; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi
készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; import-export
ügynökségek.
39

Ajándékcsomagolás; áruk raktározása (1); áruszállítás; áruk raktározása (2); futárszolgálatok [üzenetek vagy

áruk küldésére]; filmforgalmazás; filmek feliratozása; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése;
coaching [tréning].
42

Csomagolástervezés; elektronikus adattárolás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti

szolgáltatások; fizikai adatok, vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés;
kozmetikai kutatás.
44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; fodrászat.
45

Spiritiszta tanácsadás; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi

tulajdon licenszelése; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.
( 111 ) 234.046
( 151 ) 2021.05.04.
( 210 ) M 20 02823
( 220 ) 2020.09.23.
( 732 ) Pattern Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bitai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

mosószóda tisztításhoz; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;
vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; zsírtalanítók, nem gyártási
folyamatokhoz.
( 111 ) 234.047
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( 151 ) 2021.05.04.
( 210 ) M 20 02828
( 220 ) 2020.09.23.
( 732 ) Pattern Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bitai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pattern - A tisztánál is van tisztább
( 511 ) 3

Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

mosószóda tisztításhoz; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;
vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; zsírtalanítók, nem gyártási
folyamatokhoz.
( 111 ) 234.048
( 151 ) 2021.05.04.
( 210 ) M 20 02824
( 220 ) 2020.09.23.
( 732 ) Pattern Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bitai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PATTERN
( 511 ) 3

Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

mosószóda tisztításhoz; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;
vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; zsírtalanítók, nem gyártási
folyamatokhoz.
( 111 ) 234.061
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 02401
( 220 ) 2020.08.14.
( 732 ) KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Környezettudatos vállalati rendezvények (szórakoztatás); környezettudatos közösségi kulturális

rendezvények szervezése; környezettudatos kulturális célú rendezvények szervezése; környezettudatos
szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; környezettudatos szórakoztató rendezvények lebonyolítása;
környezettudatos kulturális és művészeti rendezvények szervezése; környezettudatos kulturális rendezvények
szervezése és lebonyolítása; környezettudatos képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása;
környezettudatos élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; környezettudatos szabadidős
rendezvények szervezése; környezettudatos kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;
környezettudatos képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; környezettudatos élő szórakoztató
rendezvények szervezése és lebonyolítása; környezettudatos szabadidős rendezvények szervezése;
környezettudatos zenei rendezvények szervezése; környezettudatos oktatási rendezvények lebonyolítása;
környezettudatos konferenciák szervezése; környezettudatos kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése;
környezettudatos találkozók és konferenciák szervezése; környezettudatos találkozók szervezése és lebonyolítása;
környezettudatos szemináriumok és konferenciák rendezése; környezettudatos konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; környezettudatos kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése.
( 111 ) 234.065
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02778
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( 220 ) 2020.09.18.
( 732 ) Strammer Gábor Péter, Pécel (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávék; instant kávék.

( 111 ) 234.066
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 02948
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) JóSzaki Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munka- és munkaerő közvetítés; ideiglenes

munkaerő közvetítése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások;
reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység; reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások;
kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása; kereskedelmi üzletek közvetítése és megkötése;
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; szakember közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból;
hirdetési hely és idő bérbeadásával kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások
szakemberek és szakembereket igénylők összehozásával kapcsolatosan; online hirdetési hálózaton biztosított
összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; hirdetési- és reklám
szolgáltatások; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; adatbázis menedzsment; számítógépes
adatbázis menedzsment; reklámozási szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján.
( 111 ) 234.067
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02585
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) Balogh Károly Péter, Érd (HU)
Balogh Rita, Érd (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Bundás virsli; corn dogs [virslik kukoricabundában]; csirkés húsgolyók; csomagolt húsok; csontleves,

húsleves; elkészített húslevesek; elsősorban húst tartalmazó fagyasztott ételek; fagyasztott húsok; fagyasztott
hústermékek; fagyasztva szárított hús; feldolgozott hústermékek; formázott, textúrált növényi fehérje
húspótlóként történő használatra; főként húsból álló készételek; főként húspótlókat tartalmazó készételek; főként
húst tartalmazó készételek; főtt hús üveges kiszerelésben; főtt húsételek; főtt húsok; friss húsok; füstölt húsok;
füstölt kolbászok; gőzölt tojásos húslevesféle, egytálétel sok zöldségfélével; hamburgerek, húspogácsák;
hentesáruk; hot dog virslik; hús és hústermékek; hús, tartósított; húsalapú mousse-ok; húsalapú snack-ételek;
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húsból készült étkezési krémek; húsgolyók belsőségekből [élelmiszerek]; húsgombócok; húskivonatok;

húskonzervek; húskrémek; húsleves granulátum formájában; húsleves koncentrátumok; húslevesek, erőlevesek;
húsleveskockák; húsok; húspótlók; hústermékek hamburgerek formájában; hústöltelékek pitékhez; hússzeletek;
kaibi [grillezett húsétel]; készételek húsból; készítmények húsleveshez; kolbász; kolbászbőrök és utánzataik;
kolbászok, tartósítva; kolbásztermékek; konyhakész hús; levegőn szárított kolbászok; levesek és csontlevesek,
húskivonatok; liofilizált hús; löncshúsok, húskonzervek; nyers kolbász; pácolt húsok; természetes vagy műbelek
hurka- és kolbásztöltéshez; vegetáriánus kolbászok; virslik.
35

Élelmiszerekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; hentesárukkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 234.068
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02949
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) Nagy Károly, Bicske (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; alkoholos energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati

használatra].
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; alkoholos energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra].
( 111 ) 234.069
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02951
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) Koroknai Dániel István, Sé (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés; ingatlanmenedzsment;

ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlan értékbecslés; ingatlanügynöki tevékenység;
ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások;
ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan bérbeadási szolgáltatások;
ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; ingatlan- és
vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanok értékbecslésével
kapcsolatos tájékoztatás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; lakóingatlanokkal kapcsolatos
ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások;
biztosítás; biztosításközvetítés; biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási ügynöki tevékenységek; biztosítási
szolgáltatások; biztosítási ügyintézés; ingatlan biztosítások; lízingfinanszírozási lehetőségek biztosítása;
lízingfinaszírozás biztosítása; kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások; ingatlan lízing és bérleti megállapodások
ügyintézése; hitelközvetítés.
( 111 ) 234.070
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( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02587
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) NEW EDITION Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) NuurIS - Nuur Insight Systems
( 511 ) 9

Pénzügyi menedzsment szoftverek; pénzügyi menedzsmentre szolgáló számítógépes szoftverek; üzleti

folyamatokat menedzselő szoftver.
41

Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; üzletviteli, pénzügyi menedzsmentre szolgáló számítógépes szoftverek

bérbeadása.
( 111 ) 234.071
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02589
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) Babik-Kovács Anikó, Érd (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: tisztítószerek

háztartási használatra; fertőtlenítők háztartási használatra; WC-tisztítók; háztartási illatosítók; fürdőszobai
illatosítók; tisztító és illatosító készítmények; padlótisztító készítmények; ablaktisztító szerek;
mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; öblítőszerek;
mosószappanok; mosószóda tisztításhoz; nátronlúg, mosószóda; mosódió; mosógél; mosóparfüm; szódabikarbóna
kémiai használatra; mosó- és tisztítószerek; zsíroldó készítmények háztartási használatra; mosogatószerek;
szappan; vízkőoldószerek; lefolyócső-tisztító készítmények; tisztítókészítmények lefolyók tisztítására;
szemeteszsákok; komposztálható szemeteszsák; zsákok és zacskók csomagoláshoz, tároláshoz és szállításhoz;
újrahasználható zsákok; újrahasználható táskák, kézitáskák; újrahasználható háztartási törlőkendők;
újrahasználható tasakok csomagoláshoz; zsebkendők textilanyagokból; csomagolóanyagok; konyhai eszközök,
kis méretű; szivacsok háztartási használatra; eldobható törlőkendők, mosogatórongyok; kávéadagoló kanalak;
kávékapszulák; utántölthető kávékapszulák; tisztító és illatosító készítmények; illatosított olaj; elektromos
légfrissítők; komposztálógépek; vízszűrő berendezések; vízszűrő készülékek; tárolók, tárolóedények háztartási
vagy konyhai célokra; bögrék, korsók; kulacsok [üresen]; zsinórok; zsinórok lenből; masszázskesztyűk;
masszázsolajok és -tejek; nem gyógyhatású masszázskészítmények: védőálarcok/-maszkok; kozmetikai táskák;
tollak; tollbetétek; rovarriasztók; szívószálak; kozmetikai, szépségápolási készítmények; testápolási és
szépségápolási készítmények; kézi működtetésű higiéniai és szépségápolási eszközök emberek számára;
borotvák; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvahab; borotvagél; borotvakrém; borotválkozás utáni
készítmények; szakállápoló készítmények; szakállápoló oldatok, folyadékok; szakállolaj; szakállsampon;
szakállbalzsam; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények; arclemosók [kozmetikumok]; arctisztítók; arctisztító
tejek; arctisztító hab; arclemosó hab; arclemosó krém; arclemosó gél; arclemosó tonik; aromavizek; aroma
pumpa; arcpakolások; arckrémek; szappanok; folyékony szappan; fürdősó; habfürdő; tusfürdő; testápolók;
testvajak; testradír; kézfertőtlenítő készítmények; kézkrém; kézápoló folyadék (nem gyógyhatású -); kozmetikai
eszközök; manikűrkellékek; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású -); körömápolási készítmények (nem
gyógyhatású -); pedikűr készítmények; manikűr készítmények; manikűr- és pedikűreszközök; samponok;
hajformázó készítmények; hajbalzsamok; hajápoló készítmények; naptejek; napolajok; napozás utáni folyadékok;
napozás utáni krémek; napozás utáni olajok [kozmetikumok]; intim higiéniás szerek; intim lemosók személyi
higiéniai célokra, nem gyógyszeres; tisztasági betétek, intimbetétek; babahintőporok; babaolajok; babakrémek
[nem gyógyszeres]; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; samponok; babakrémek [nem gyógyszeres];
hajkondicionáló szerek babáknak; babakrémek [gyógyhatású]; hintőpor (gyógyhatású -) babáknak; popsibalzsam
M1149

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 9. szám, 2021.05.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
csecsemők számára; pelenkák csecsemők számára; melltartóbetét szoptatáshoz; sminktermékek; fogápoló

készítmények; fogkefe; fogkrémek; fogporok; szilárd fogkrém-tabletták; kávé; aromák háztartási célokra;
üdítőitalok; friss péksütemények; szendvicsek; ehető magvak.
( 111 ) 234.072
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02400
( 220 ) 2020.08.14.
( 732 ) Szabó Krisztina, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás;

terápiás testkezelés; terápiás szolgáltatások; fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása;
egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása.
( 111 ) 234.073
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02588
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) ALEhopp Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: menetrendek és

órarendek; nyomtatott órarendek, menetrendek; társasjátékok; matricás gyűjtőfüzet; kifestő füzet; kiszínező füzet;
bögrék; poharak; kulcstartó; füzet; toll; hűtőmágnes; matricák; karszalagok; sportkarkötő; naptár; cirkuszos
nyomda pecsét; irodai pecsétek, bélyegzők; cirkuszi eszközök; artista eszközök; zsonglőrlabda; diaboló (artista
eszköz); póló; kapucnis pulóver; kabát; pulóver; sapka; zokni; sport zokni; tolltartó; iskolatáska; telefontok;
mappatartó; tányérok; szalvéta; díszdobozok; poszterek; ajándék papírzacskó; léggömb; játéklufik, léggömbök;
játékkártya; órák [faliórák]; nyomtatott meghívókártyák; szendvicsdobozok; kulacs; iskolai füzet vignetta;
kulacsok [üresen].
41

Tornatanítás; torna oktatás; légtorna oktatás; akrobatika oktatás; talajakrobatika oktatás; artista oktatás;

gimnasztika oktatás; akrobatikus torna oktatás; torna oktatás gyerekeknek; tornaórák tartása; tornatermek
működtetése; tornatanítás nyújtása; tornarendezvények szervezése; tornával kapcsolatos online tájékoztatás
weboldalon keresztül; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; táboroztatás; légtorna táborok; artista
táborok; cirkusz táborok; szabadidős táborok; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; oktatási
tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; cirkuszok; cirkuszi előadások; szórakoztatás cirkuszi rendezvények
formájában; cirkuszi elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; cirkuszi születésnapi rendezvények
szervezése és lebonyolítása; cirkuszi rendezvény szervezése és lebonyolítása; cirkuszi foglalkozások szervezése
nyári és őszi táborokhoz; egyensúly oktatás; cirkuszművészet oktatás; cirkusszal kapcsolatos online tájékoztatás
weboldalon keresztül; artistaművészettel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; artistaművészet
oktatása; cirkuszi műsor szervezése és lebonyolítása; cirkusz működtetése.
( 111 ) 234.074
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02956
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( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) KORREKT WEB Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: strandlabdák;

felfújható úszóeszközök; felfújható játékok úszómedencékbe; úszókarikák; úszómellények, úszódzsekik;
tányérok; parti dekoráció fémes papírból; eldobható szalvéták; poharak [ivóedények]; poharak papírból vagy
műanyagból; szívószálak; asztalterítők; tortadíszítő gyertyák; játéklufik, léggömbök; fotóalbumok és
gyűjtőalbumok; kalapok; parti kalapok papírból; partimeghívók; papíráruk partikhoz; dekoratív papír girlandok
partikra; partikellék kartondobozok; partimeghívók; ünnepi papír dekorációk [partikra]; műanyag parti-díszek;
partikalapok [ruházat]; fejfedők partikhoz; játékújdonságok partikhoz; műanyag partikalapok; papírból készült
partikellékek; partijátékok; partikellékek; partivendégeknek adott ajándékok kis játékok formájában; ünnepi
dekorációk, partikellékek és karácsonyi műfenyők; zajkeltő játékkacatok partikhoz; zászlók [partikellékek];
ajándéktáskák; koktélpálcák; koktélkeverők; koktélos poharak; papír koktélalátétek; koktélesernyők papírból;
kártyák; konfetti; ágyneműk és takarók; pokrócok, takarók; díszpárna huzatok; huzatok paplanokhoz,
dunyhákhoz; kárpitszövetek-huzatok; steppelt ágytakarók, paplanok [huzatok, takarók]; díszpárnák; törölközők;
kéztörlők, törölközők kéztörléshez; arctörlők, arctörölközők; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; textilből készült
lábtörlők; poncsók; felsőruházat; női felsőruházat; lányka felsőruházat; férfi felsőruházat; gyermek felsőruházat;
fiú felsőruházat; alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; jelmezek; jelmezek mint gyerekjátékok; lábbelik; gyerek
lábbelik; sapkák; baseball sapka; sálak; köntösök, pongyolák; pizsama; sportcikkek hordozására alkalmas táskák;
hátizsák, hátitáska; sporttáskák, tornazsákok; kézitáskák; bevásárló szatyor, táska; táskák, kézitáskák; táblagép
tokok; faládák játékok tárolására; játékszerek; ékszerek; hajpántok; fejpántok sportoláshoz; hajgumik; hajcsatok;
ékszertokok tároláshoz; perselyek; napszemüvegek; pénztárcák, erszények; órák; lámpák; esernyők; kulcstartók;
játékok csecsemőknek kiságyba; multifunkciós játékok csecsemőknek; csecsemőruházat; csecsemőkelengyék,
babakelengyék; gyerekcipők, babacipők; cumik; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; evőeszközök;
evőeszközkészletek; kötényruhák, kötények; szendvicsdobozok; piknikedények; piknikdobozok; piknik kosarak
edénykészlettel; kulacsok [üresen]; csészék és bögrék; étkészletek; iskolai füzetek; iskolai táblák; iskolai
táblákhoz használható rajzolóeszközök; iskolaszerek [papíráruk]; rajzfelszerelések iskolatáblákhoz; hátizsákok,
iskolatáskák; iskolatáskák; tolltartók; ragasztószalagok; írószerek; ceruzák; ollók; színes kréta; kréta; noteszok;
noteszek, zsebkönyvek [papíripari cikkek]; naplók, jegyzőkönyvek; matricák; üdvözlőkártyák; születésnapi
üdvözlőkártyák; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; irattartók; iratrendezők [irodai felszerelések]; radírok; nyomtatott
díjak [nyomtatványok], oklevelek.
( 111 ) 234.075
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 02399
( 220 ) 2020.08.14.
( 732 ) Papp Tamás, Nyergesújfalu (HU)
Szabó Péter, Bajót (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek; keretek nyeles

szemüvegekhez, lornyonokhoz; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; lencse nélküli szemüvegkeretek;
monokli-keretek; műanyagból készült szemüvegkeretek; napszemüveg keretek; optikai lencsék; optikai lencsék
napszemüvegekhez; optikai lencsék védői; szemüveg alkatrészek; szemüveg tasakok; szemüvegek;
szemüvegkeretek; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüveg keretek fémből vagy
műanyag-fém kombinációjából; szemüveglencsék; szemüvegszárak; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok;
vakításgátló szemüvegek; vakításmentes szemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; szemüvegre
csíptethető dioptriás előtétek; szemüvegre csíptethető napvédő előtétek; szemtakarók; flip-up felhajtható
szemüvegelőtéttel felszerelt napszemüvegek; clip-on csíptethető típusú napszemüvegek; mágneses csíptethető
clip-on típusú napszemüvegek; clip-on csíptethető típusú előtétek szemüvegek és napszemüvegekhez;
napszemüvegekhez lencsék; monitor szemüvegek, kékfény szűrő szemüvegek; számítógépes monitor sugárzását
szűrő szemüvegek; képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüvegek.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: fém és műanyag kombinációjából

készült szemüvegkeretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: fémből
készült szemüvegkeretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: keretek
nyeles szemüvegekhez, lornyonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:
keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: lencse nélküli szemüvegkeretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: monokli-keretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:
műanyagból készült szemüvegkeretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:
napszemüveg keretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: optikai lencsék; a
következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: optikai lencsék napszemüvegekhez; a
következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: optikai lencsék védői; a következő
árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüveg alkatrészek; a következő árukkal
kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüveg tasakok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: szemüveg keretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:
szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; a következő árukkal kapcsolatos
kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüveglencsék; a következő árukkal kapcsolatos kis-és
nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüvegszárak; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: szemüvegtokok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:
szemüvegzsinórok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: vakításgátló
szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: vakításmentes
szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: védőszemüvegek,
biztonsági szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüvegre
csíptethető dioptriás előtétek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:
szemüvegre csíptethető napvédő előtétek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
szolgáltatások: szemtakarók; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; flip-up
felhajtható szemüvegelőtéttel felszerelt napszemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és
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nagykereskedelmi szolgáltatások: clip-on csíptethető típusú napszemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos

kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: mágneses csíptethető clip-on típusú napszemüvegek; a következő
árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: clip-on csíptethető típusú előtétek szemüvegek és
napszemüvegekhez; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: napszemüvegekhez
lencsék; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: monitor szemüvegek, kékfény
szűrő szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: számítógépes
monitor sugárzását szűrő szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:
képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüvegek.
( 111 ) 234.076
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02592
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) Budavár Tours Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Turisztikai és utazási információnyújtás; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; autóbuszos utazás

szervezése; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; az utazással kapcsolatos információs szolgáltatások; buszos
utazások szervezése; csomagolási szolgáltatások poggyászok védelmére utazás során; elektronikus úton történő,
légi utazással kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus úton történő, utazással és szállítással kapcsolatos
tájékoztatás; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos tájékoztatás;
foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz;
helyfoglalás autóbuszos utazásokra; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással
kapcsolatban; helyfoglalás vonatos utazásokra; helyfoglalási szolgáltatások tengeri utazáshoz; helyfoglalási
szolgáltatások szárazföldi utazásokhoz; helyfoglalási szolgáltatások légi utazásokhoz; helyfoglalási szolgáltatások
[utazás]; hitelkártya ügyfelek jutalmazási programjához kapcsolódó utazásszervezés; idegenvezetői és utazási
információs szolgáltatások; információszolgáltatás utazással kapcsolatban; interneten keresztül történő utazással
kapcsolatos információk biztosítása; járművek bérbeadása utazáshoz; jegybiztosítás utazáshoz [lehetővé
tételéhez]; jegyeladási szolgáltatások utazáshoz; kikötőhelyek foglalása utazáshoz; kiskorúak kísérése utazás
során; kiskorúak utazás során történő kísérése; légi utazási [foglalási] szolgáltatások; légi utazási szolgáltatások;
légi utazások szervezése; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; mobil távközlési készülékek és
eszközökön keresztül történő szállítási és utazási információk biztosítása; nyaraló utazások és túrák lefoglalása;
szállítással és utazással kapcsolatos információnyújtás; számítógépes utazás foglalási szolgáltatások;
számítógépes utazási információ biztosítás; számítógépesített utazási információ biztosítása; szervezés (utazás);
szolgáltatások utazással kapcsolatos információk biztosításához; telefonos ügyfélszolgálatok és segélyvonalak
révén történő szaktanácsadás az utazás területén; tengeri utazási [hajó] szolgáltatások; túrák, utazások biztosítása;
turistavízumok, útlevelek és utazási okmányok beszerzése külföldre utazók számára; turisztikai és utazási
információnyújtás; utazás elektronikus úton történő tervezése, szervezése és lefoglalása; utazás- és
nyaralásszervezés; utazás és szállítás elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása; utazás és utasok
szállítása; utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs
szolgáltatások; utazás koordinálása egyének és csoportok számára; utazás szervezése és lefoglalása; utazás
tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazás utazási irodákon keresztül történő lefoglalása; utazásfoglalási- és
megrendelési szolgáltatások; utazásfoglalási ügynökségek; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási
szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; utazási
idegenvezetési szolgáltatások; utazási információ; utazási információ biztosítása; utazási információs
szolgáltatások biztosítása; utazási információszolgáltatás; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazási irodai
és helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások üdülések megszervezéséhez; utazási irodai
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szolgáltatások, nevezetesen helyfoglalás és előjegyzés szállításhoz; utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés;

utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazási
irodák szolgáltatásai autóbuszos utazással kapcsolatban; utazási jegyeladási szolgáltatások; utazási jegyfoglalási
szolgáltatások; utazási jegyrendelési szolgáltatások; utazási szaktanácsadás; utazási szolgáltatások; utazási
ügynökségi szolgáltatások üzleti utakhoz; utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen utasok szállításának
szervezése; utazási útvonalakkal kapcsolatos információk nyújtása; utazások és hajókirándulások szervezése;
utazások szervezése; utazások szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése; utazások, túrák szervezése;
utazásokhoz jegyeket kiadó gépek bérbeadása; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása; utazással
kapcsolatos foglalások lebonyolítása; utazással kapcsolatos információk szolgáltatása; utazással kapcsolatos
információk online rendelkezésre bocsátása; utazással kapcsolatos szaktanácsadás és tájékoztatás; utazással
kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés [ügynökség]; utazásszervezési és utazási helyfoglalási
szolgáltatások; utazásszervezési ügynökök; utazásszervezői szolgáltatások utazások foglalásához; utazástervezési
szolgáltatások; útvonal tervezési tanácsadás utazáshoz; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások;
városnézés [turizmus].
39

Reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások

video blogokon (vlog) keresztül biztosítva; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; reklámozási
és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva.
( 111 ) 234.077
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02593
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) Lesti Akku Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Akkumulátorokhoz kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kis-,

nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: akkumulátorok; akkumulátorok elektromos járművekhez;
akkumulátorok járművekhez; akkumulátortöltők gépjárművekhez; autóakkumulátorok; elektromos
akkumulátorok járművekhez; akkumulátor indítók; akkumulátor kábelek; akkumulátor vezetékek; akkumulátor
saruk; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátortöltők.
( 111 ) 234.078
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02950
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) Joy by Honey Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
35

Méz; méz alapú édességek [nem gyógyhatású -]; mézek; mézes cukorkák (nem gyógyhatású -).
Bögrék kis- és nagykereskedelme; poharak kis- és nagykereskedelme; pólók kis- és nagykereskedelme;

baseball sapkák kis- és nagykereskedelme; sapkák kis- és nagykereskedelme; szalvéták kis- és nagykereskedelme;
kötények kis- és nagykereskedelme; konyhai kötények kis- és nagykereskedelme; evőeszközök kis- és
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nagykereskedelme; kulcstartók kis- és nagykereskedelme; tollak kis- és nagykereskedelme; hűtőmágnesek kis- és

nagykereskedelme.
( 111 ) 234.079
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02952
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) SANOTECHNIK HUNGÁRIA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Zuhanykabinok; falak zuhanykabinokhoz; zuhanyajtók; falak fürdőkádakhoz; hidromasszázs

fürdőberendezések; hidromasszázs zuhanykabinok; hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; spa kádak,
hidromasszázs kádak; gőzfürdők; gőzkabinok (fürdőberendezések); gőzfürdők egyéni használatra; gőzfürdők,
szaunák és gyógyfürdők; szaunák; infraszaunák (szauna berendezések); finn szaunák (szauna berendezések);
szauna berendezések; szauna fürdőberendezések; szaunákban használt fűtőberendezések; fürdőkádak;
pezsgőfürdős kádak; kádak ülőfürdőkhöz; hidroterápiás kádak; levegősugaras kádak; spa kádak, hidromasszázs
kádak; nemfém zuhanyfalak kádakhoz; spa medencék; spa-k [fűtött medencék]; zuhanytálcák; nemfém
válaszfalak zuhanytálcákhoz; zuhanyberendezések; zuhanyszerelvények; zuhanyfülkék; zuhanycsapok; kézi
zuhanyfejek; zuhanyfejek fürdőszobai csapokra; szórófej szerelvények [zuhanyzók részei]; szűrők
zuhanytálcákhoz; padlóösszefolyók; zuhanylefolyók; zuhany-egységek; zuhanyberendezések, -készülékek;
zuhanyberendezések; zuhanyfalak; zuhanyfejek; zuhanypanelek; zuhanycsövek kézi zuhanyokhoz; szaniterek;
szaniteráruk; szaniter berendezések; szaniter szerelvények; csapok, csaptelepek; fűtött törölközőszárító sínek;
elektromos törölközőszárítók; elektromos fűtőtestek; fűtőelemek, fűtőtestek; háztartási radiátorok, fűtőtestek;
WC-ülőkék; zuhanyülőkék.
20

Nem fém kapaszkodók; nem fém kapaszkodó rudak zuhanyzókhoz; nem fémből készült kapaszkodók

fürdőkádakhoz; nem fémből készült kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; fogasok [bútorok]; fürdőszobai tükrök;
tükrök [bútor]; tükrös szekrények; törölközőállványok [bútor]; törölközőakasztók (nem fémből); szabadon álló
törölközőtartók [bútorok]; fogasok [bútorok]; falra rögzíthető adagolók WC-papír tárolására.
21

Szappantartók; folyékony szappan adagolók [háztartási célokra]; szappantartók; fali szappantartók; poharak

[ivóedények]; poharak fogmosáshoz; polcok; polcok [bútorok]; kozmetikai polcok; pipere polcok; adagolók
WC-papír tárolására [kivéve rögzítettek]; WC-papír tartók (kivéve rögzítettek); toalettkefék; WC-kefék; WC-kefe
tartók.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: zuhanykabinok;

műanyag zuhanykabinok; biztonsági üvegből készült zuhanykabinok; falak zuhanykabinokhoz; zuhanyajtók;
falak fürdőkádakhoz; hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs zuhanykabinok; hidromasszázs,
pezsgőfürdő berendezések; spa kádak, hidromasszázs kádak; gőzfürdők; gőzkabinok (fürdőberendezések);
gőzfürdők egyéni használatra; gőzfürdők, szaunák és gyógyfürdők; szaunák; infraszaunák (szauna berendezések);
finn szaunák (szauna berendezések); szauna berendezések; szauna fürdőberendezések; szaunákban használt
fűtőberendezések; fürdőkádak; pezsgőfürdős kádak; kádak ülőfürdőkhöz; hidroterápiás kádak; levegősugaras
kádak; spa kádak, hidromasszázs kádak; nemfém zuhanyfalak kádakhoz; spa medencék; spa-k [fűtött medencék];
zuhanytálcák; nemfém válaszfalak zuhanytálcákhoz; zuhanyberendezések; zuhanyszerelvények; zuhanyfülkék;
zuhanycsapok; kézi zuhanyfejek; zuhanyfejek fürdőszoba csapokra; szórófej szerelvények [zuhanyzók részei];
szűrők zuhanytálcákhoz; padlóösszefolyók; zuhanylefolyók; zuhany-egységek; zuhanyberendezések,
-készülékek; zuhanyberendezések; zuhanyfalak; zuhanyfejek; zuhanypanelek; zuhanycsövek kézi zuhanyokhoz;
szaniterek; szaniteráruk; szaniter berendezések; szaniter szerelvények; csapok, csaptelepek; fűtött
törölközőszárító sínek; elektromos törölközőszárítók; elektromos fűtőtestek; fűtőelemek, fűtőtestek; háztartási
radiátorok, fűtőtestek; WC-ülőkék; zuhanyülőkék; nem fém kapaszkodók; nem fém kapaszkodó rudak
zuhanyzókhoz; nem fémből készült kapaszkodók fürdőkádakhoz; nem fémből készült kapaszkodórudak
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fürdőkádakhoz; fém kapaszkodók fürdőkádakhoz és zuhanyzókhoz; fogasok [bútorok]; fürdőszobai tükrök;

tükrök [bútor]; tükrös szekrények; törölközőállványok [bútor]; törölközőakasztók (nem fémből); szabadon álló
törölközőtartók [bútorok]; fogasok [bútorok]; falra rögzíthető adagolók WC-papír tárolására; folyékony
szappanadagolók [háztartási célokra]; szappantartók; fali szappantartók; poharak [ivóedények]; poharak
fogmosáshoz; polcok; polcok [bútorok]; kozmetikai polcok; pipere polcok; adagolók WC-papír tárolására [kivéve
rögzítettek]; WC-papír tartók (kivéve rögzítettek); toalettkefék, WC-kefék; WC-kefe tartók.
37

A következő áruk üzembe helyezése, javítása és karbantartása: zuhanykabinok; műanyag zuhanykabinok;

biztonsági üvegből készült zuhanykabinok; falak zuhanykabinokhoz; zuhanyajtók; falak fürdőkádakhoz;
hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs zuhanykabinok; hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; spa
kádak, hidromasszázs kádak; gőzfürdők; gőzkabinok (fürdőberendezések); gőzfürdők egyéni használatra;
gőzfürdők, szaunák és gyógyfürdők; szaunák; infraszaunák (szauna berendezések); finn szaunák (szauna
berendezések); szauna berendezések; szauna fürdőberendezések; szaunákban használt fűtőberendezések;
fürdőkádak; pezsgőfürdős kádak; kádak ülőfürdőkhöz; hidroterápiás kádak; levegősugaras kádak; spa kádak,
hidromasszázs kádak; nemfém zuhanyfalak kádakhoz; spa medencék; spa-k [fűtött medencék]; zuhanytálcák;
nemfém válaszfalak zuhanytálcákhoz; zuhanyberendezések; zuhanyszerelvények; zuhanyfülkék; zuhanycsapok;
kézi zuhanyfejek; zuhanyfejek fürdőszobai csapokra; szórófej szerelvények [zuhanyzók részei]; szűrők
zuhanytálcákhoz; padlóösszefolyók; zuhanylefolyók; zuhany-egységek; zuhanyberendezések, -készülékek;
zuhanyberendezések; zuhanyfalak; zuhanyfejek; zuhanypanelek; zuhanycsövek kézi zuhanyokhoz; szaniterek;
szaniteráruk; szaniterberendezések; szaniter szerelvények; csapok, csaptelepek; fűtött törölközőszárító sínek;
elektromos törölközőszárítók; elektromos fűtőtestek; fűtőelemek, fűtőtestek; háztartási radiátorok, fűtőtestek;
WC-ülőkék; zuhanyülőkék; nem fém kapaszkodók; nem fém kapaszkodó rudak zuhanyzókhoz; nem fémből
készült kapaszkodók fürdőkádakhoz; nem fémből készült kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; fém kapaszkodók
fürdőkádakhoz és zuhanyzókhoz; fogasok [bútorok]; fürdőszobai tükrök; tükrök [bútor]; tükrös szekrények;
törölközőállványok [bútor]; törölközőakasztók (nem fémből); szabadon álló törölközőtartók [bútorok]; fogasok
[bútorok]; falra rögzíthető adagolók WC-papír tárolására; folyékony szappan adagolók [háztartási célokra];
szappantartók; fali szappantartók; poharak [ivóedények]; poharak fogmosáshoz; polcok; polcok [bútorok];
kozmetikai polcok; pipere polcok; adagolók WC-papír tárolására [kivéve rögzítettek]; WC-papír tartók (kivéve
rögzítettek); toalettkefék; WC-kefék; WC-kefe tartók.
( 111 ) 234.080
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02594
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) Cserna Nikolett, Érd (HU)
Klein László, Érd (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Gyerekbútorok; gyerekágyak, kiságyak; hordozható gyerekágyak; biztonsági gyerekágyak, kiságyak; ágyak

gyermekeknek; fából készült ház formájú gyermekágyak; fából készült házikó formájú gyermekágyak; ágyak;
ágykeretek; fa ágykeretek; fából készült ágyak; ágyak, belső rugózású matracokkal; heverő alapú ágyak;
ágydeszkák (keresztlécek); ágyrácsok, ágykorlátok; ágytámlák; ágyrácsok; ágyalapok; ágyrudak.
40

Asztalosipari munkák [egyedi gyártás].

( 111 ) 234.081
( 151 ) 2021.04.13.
( 210 ) M 20 02955
( 220 ) 2020.10.02.
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( 732 ) Kari-Er-Ág Kft., Medgyesegyháza (HU)

( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Smink szolgáltatások; sminkelési tanácsadás és annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek

szolgáltatásai; sminkszolgáltatások; sminktanácsadási szolgáltatások online vagy személyesen; tanácsadási
szolgáltatások a sminkelés területén; tartós sminkszolgáltatások; emberi higiéniai és szépségápolási
szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségápolás emberek részére; 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; kozmetikai arc- és testkezelési
szolgáltatások; kozmetikai kezelések; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikával
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fodrászat; fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászszalon
szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; hajápolási szolgáltatások; hajápolással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; hajfonás; hajfonási szolgáltatások; kozmetikai hajkezelés; kozmetikai test-, arc- és
hajápoló szolgáltatások; tájékoztatás a hajformázás terén.
45

Személyi stílustanácsadás; színtanácsadással kiegészített személyi stílustanácsadás; színtanácsadás

személyre szabott stílustanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.
( 111 ) 234.106
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 19 02340
( 220 ) 2019.07.29.
( 732 ) ÉlményPláza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) elmenyplaza.hu
( 511 ) 36
41

Ajándékutalványok kibocsátása, melyek később beválthatók árukra vagy szolgáltatásokra.
Pihentető, romantikus, extrém és egyéb egyéni programok szervezése; élményajándékozás,

élményajándékok, egyedi meglepetés.
45

Személyes ajándék kiválasztási szolgáltatás.

( 111 ) 234.107
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 19 02342
( 220 ) 2019.07.29.
( 732 ) ÉlményPláza Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) élménypláza.hu
( 511 ) 36
41

Ajándékutalványok kibocsátása, melyek később beválthatók árukra vagy szolgáltatásokra.
Pihentető, romantikus, extrém és egyéb egyéni programok szervezése; élményajándékozás,

élményajándékok, egyedi meglepetés.
45

Személyes ajándék kiválasztási szolgáltatás.
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( 111 ) 234.108
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 01773
( 220 ) 2020.06.23.
( 732 ) Dr. Seffer István, Siófok (HU)
( 541 ) Dr.Seffer-Desobex
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 234.109
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 02839
( 220 ) 2020.08.24.
( 732 ) CECZ Közép-európai Kft., Budapest (HU)
( 541 ) CECZ
( 511 ) 35
36

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

( 111 ) 234.110
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 02846
( 220 ) 2020.09.22.
( 732 ) Bercsényiné Lakner Ilona, Vecsés (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 24

Textilből készült dobozok.

( 111 ) 234.111
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 00739
( 220 ) 2020.03.09.
( 732 ) Mátyás Máté Péter, Sárospatak (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Know-how átadása (képzés); könnyűbúvár felszerelés kölcsönzése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

búvár képzése; ejtőernyős képzés; szélcsatorna akrobaták képzése.
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( 111 ) 234.112
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 02680
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) Oguzhan Dirican, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 6
19

Ajtó, ablak, nyílászárók fémből.
Ajtó, ablak, nyílászárók nemfémes anyagból.

( 111 ) 234.113
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 02845
( 220 ) 2020.09.24.
( 732 ) Ceres Zrt., Győr (HU)
( 740 ) dr. Bereczk Tibor, Győr
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények; gabonaszeletek; búzaliszt alapú készítmények; kukoricaliszt alapú

készítmények; zab alapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér; kalácsok;
cukrászsütemények; tésztafélék; süteményekhez való tészta; süteményporok; pudingok; kétszersültek; kekszek;
müzli; szendvicsek; pizza; tortilla; gabona alapú snack ételek; diétás gabonakészítmények; sütésre szolgáló
anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; zsemlemorzsa.
( 111 ) 234.114
( 151 ) 2021.04.14.
( 210 ) M 20 02262
( 220 ) 2020.08.03.
( 732 ) Giorgifred Company, Wilmington, Delaware (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Gomba-konzervek; üveges, fagyasztott, pácolt és savanyított gombák; gomba- és zöldségsaláták; fagyasztott

és panírozott zöldségek; fagyasztott és panírozott sajtok és szójababból készült tengeri étel-utánzatok.
( 111 ) 234.117
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 01515
( 220 ) 2020.06.02.
( 732 ) Kivinet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kollektív Magazin
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 234.133
( 151 ) 2021.05.03.
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( 210 ) M 20 03126
( 220 ) 2020.10.16.
( 732 ) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 234.137
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 02879
( 220 ) 2020.09.28.
( 732 ) CAMUGO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) BasketBeats
( 511 ) 41

Coaching [tréning]; know-how átadása; kosárlabdával kapcsolatos oktatási programok szervezése;

mentorálás; mozgásfejlesztési programok különböző korosztály számára; nevelés; oktatási információs
szolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek és szabadidős programok szervezése; sportlétesítmények
üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;
szakmai képzés; szórakoztatás.
( 111 ) 234.138
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 02880
( 220 ) 2020.09.28.
( 732 ) Pap Etelka, Kecskemét (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) ÉDES PÖTTY
( 511 ) 30

Cukrászati termékek; cukrászkészítmények; csokoládéból készült tortadíszek; desszert mousse-ok;

fagylaltok; gluténmentes kenyér; ízesítők; csokoládéból és kakaóból készült sütemények; jégkrémek; lisztek és
gabonakészítmények, kenyér, pékkészítmények; marcipán masszák; palacsinták; pudingok; sütemény tészta:
laktózmentes és gluténmentes cukrászati készítmények; süteménytészták; sütőporok.
35

Cukrászati készítmények termékbemutatóinak megszervezése és lebonyolítása; cukrászati termékekkel

kapcsolatos kereskedelmi, üzleti szolgáltatások; cukrászati termékek webáruházakon keresztül történő
értékesítése; franchise rendszerek működtetése; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és
reklámtevékenységek; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; termékbemutatók és kiállítások;
internetes kereskedelem.
43

Éttermi szolgáltatások; kávéházak; tortadíszítések; vendéglátás.

( 111 ) 234.140
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 02881
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( 220 ) 2020.09.28.
( 732 ) Pap Etelka, Kecskemét (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cukrászati termékek; cukrászkészítmények; csokoládéból készült tortadíszek; desszert mousse-ok;

fagylaltok; gluténmentes kenyér; ízesítők; csokoládéból és kakaóból készült sütemények; jégkrémek; lisztek és
gabonakészítmények, kenyér, pékkészítmények; marcipán masszák; palacsinták; pudingok; sütemény tészta:
laktózmentes és gluténmentes cukrászati készítmények; süteménytészták; sütőporok.
35

Cukrászati készítmények termékbemutatóinak megszervezése és lebonyolítása; cukrászati termékekkel

kapcsolatos kereskedelmi, üzleti szolgáltatások, cukrászati termékek webáruházakon keresztül történő
működtetése; franchise rendszerek működtetése; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és
reklámtevékenységek; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; termékbemutatók és kiállítások;
internetes kereskedelem.
43

Éttermi szolgáltatások; kávéházak; tortadíszítések; vendéglátás.

( 111 ) 234.141
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03059
( 220 ) 2020.10.14.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.142
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03061
( 220 ) 2020.10.14.
( 732 ) Juhász Szabolcsné, Tibolddaróc (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10

Csecsemők gondozásához szükséges eszközök és árucikkek, mosható pelenkák, mosható pelenka betétek,

pelenkázó alátét, vízhatlan pelenkazsák, mosható melltartóbetét.
25

Partedlik, előkék, nem papírból, ujjas előkék, nem papírból, csecsemőkelengyék, babakelengyék.

( 111 ) 234.143
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 03066
( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) Balogh Zoltán, Érd (HU)
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( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügyletek, ingatlanügynökség, ingatlanközvetítés, ingatalan-tanácsadás, ingatlanügynöki

szolgáltatások, ingatlanmenedzsment, ingatlanértékelés, ingatlan értékbecslés, ingatlanbiztosítások, ingatlanok
bérbeadása, hitelszolgáltatások ingatlanbefektetéshez.
( 111 ) 234.153
( 151 ) 2021.04.19.
( 210 ) M 20 00976
( 220 ) 2020.04.07.
( 732 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)
( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Túrókészítmények.

( 111 ) 234.154
( 151 ) 2021.04.19.
( 210 ) M 20 00979
( 220 ) 2020.04.07.
( 732 ) Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)
( 740 ) dr. Kiss Anita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Túrókészítmények.

( 111 ) 234.155
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 20 03081
( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 234.156
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 20 03082
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( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 234.161
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 20 03074
( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) SYSART Innovációs Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
( 740 ) Dr. Szutrély Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HAYDNEUM- Hungarian Centre for Early Music
( 511 ) 9

Elektronikus kotta, letölthető; zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek; letölthető zenei hangfelvételek;

zenei felvételek sorozata; zenei felvételek lemezek formájában; letölthető zenefájlok; letölthető digitális zene;
internetről letölthető digitális zene; számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető digitális zene; letölthető
kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; audiovizuális tanítási eszközök;
audiovizuális felvételek.
16

Kotta; kották, kottafüzetek; nyomtatott kották; nyomtatott zeneoktatási könyvek; oktató jellegű kiadványok.

35

Zenei koncertek promóciója; zenei előadók üzleti menedzsmentje; zenészek üzleti menedzsmentje.

38

Zenei műsorszórás; audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az interneten keresztül; rádióműsorok

közvetítése; digitális zene közvetítése távközlés útján; rádióadás; video- és audioműsorok közvetítése az
interneten keresztül; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízió műsorok továbbítása,
közvetítése műholdon keresztül; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábelvagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás].
41

Kottafüzetek kiadása; kották kiadása; zenei produkciók; zenei előadás; zenei versenyek szervezése; élő

zenei koncertek; élő zenei előadások; élő zenei műsorok; zenei felvételek készítése; zenei rendezvények
szervezése; zenei produkciós szolgáltatások; zenei művek publikálása; zenei felvételek készítése hangstúdióban;
élő zenei előadások tartása; élő zenei előadások szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem
letölthető]; az interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása; nem letölthető online
elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén; audiovizuális felvételek készítése; rádiós és
televíziós műsorok készítése; rádiós zenei koncertek; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok készítése;
rádióműsorok készítése és bemutatása; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások;
koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;
televíziós zenei koncertek; koncertszolgáltatások; oktatási versenyek szervezése; művészeti versenyek
szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;
konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; szemináriumok szervezése; szemináriumok tartása; oktatási
szemináriumok tartása; oktatási szemináriumok szervezése; oktató szemináriumok szervezése; szemináriumok és
konferenciák rendezése; zeneoktatás; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; élő zeneműsorok; zenekiadási
szolgáltatások; élő zene szolgáltatása; zeneoktatás levelező tanfolyamon; információnyújtás a zene terén; zenés
szórakoztató rendezvények szervezése; zenés helyek művészeti vezetése; hang- és zenefelvételek készítése;
digitális zeneszolgáltatás az internetről; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; oktatási
szolgáltatások zenés televízióműsorok formájában; színdarabok vagy zenei előadások megtervezése; vizuális és
zenés szórakoztatás szervezése; hanglemezek és zenei felvételek kölcsönzése; szórakoztatás szimfonikus zenekari
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előadások formájában; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; zenék, videók és filmek

szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés
céljából; kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; nyomtatványok és nyomtatott
kiadványok megjelentetése; könyvek és más kiadványok kölcsönzése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése és tartása; elektronikus kiadványszerkesztés; rádió- és televízióműsorok készítése; tudományos
tanfolyamok; akadémiák [oktatás]; oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; akadémiai oktatási
szolgáltatások művészettörténet tanításához; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése
[oktatás vagy szórakoztatás].
42

Szakszövegek írása; tudományos kutatás.

( 111 ) 234.163
( 151 ) 2021.04.20.
( 210 ) M 20 02919
( 220 ) 2020.10.01.
( 732 ) Szakál Katalin, Balatonakarattya (HU)
( 740 ) Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Fitneszórák vezetése; oktatási vizsgáztatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése; testnevelés; tornatanítás; egészségklub-szolgáltatások [egészség és fitnesz].
( 111 ) 234.171
( 151 ) 2021.04.21.
( 210 ) M 20 01525
( 220 ) 2020.06.02.
( 732 ) Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)
( 740 ) Kovácsné Maros Anett, Keszü
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú ital.

( 111 ) 234.172
( 151 ) 2021.04.21.
( 210 ) M 20 01526
( 220 ) 2020.06.02.
( 732 ) Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)
( 740 ) Kovácsné Maros Anett, Keszü
( 546 )
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú ital.

( 111 ) 234.173
( 151 ) 2021.04.21.
( 210 ) M 20 01528
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( 220 ) 2020.06.02.
( 732 ) Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)
( 740 ) Kovácsné Maros Anett, Keszü
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú ital.

( 111 ) 234.174
( 151 ) 2021.04.21.
( 210 ) M 20 01529
( 220 ) 2020.06.02.
( 732 ) Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)
( 740 ) Kovácsné Maros Anett, Keszü
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú ital.

( 111 ) 234.175
( 151 ) 2021.04.21.
( 210 ) M 20 01530
( 220 ) 2020.06.02.
( 732 ) Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)
( 740 ) Kovácsné Maros Anett, Keszü
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú ital.

( 111 ) 234.176
( 151 ) 2021.04.21.
( 210 ) M 20 01531
( 220 ) 2020.06.02.
( 732 ) Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)
( 740 ) Kovácsné Maros Anett, Keszü
( 546 )
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú ital.

( 111 ) 234.177
( 151 ) 2021.04.21.
( 210 ) M 20 02599
( 220 ) 2020.09.02.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Távközlés; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1);
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 tevékenységek; 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; sportversenyek rendezése; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel
kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok 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; testnevelés, tornatanítás; varieté-előadások bemutatása; versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 234.178
( 151 ) 2021.04.21.
( 210 ) M 20 02611
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) Kun Richárd, Érd (HU)
Parzer Zoltán, Budapest (HU)
Kun-Molnár Mónika, Érd (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Villanófény, világítófény előállítására szolgáló termékek.

2

Festékek; bevonóanyagok; gyanták; színezőanyagok.

19

Útépítési és útburkolati anyagok; útjelző anyagok.
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Speciális adalékok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása festékekhez, gyantákhoz, thermoplasztik

anyagokhoz, építési és útépítési célú kivitelezésekhez; termék bemutatók és kiállítások szervezése.
( 111 ) 234.180
( 151 ) 2021.04.22.
( 210 ) M 20 02578
( 220 ) 2020.09.01.
( 732 ) BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) HOLCZER, JÁKÓ & BOROSS Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai

szolgáltatások.
( 111 ) 234.184
( 151 ) 2021.04.22.
( 210 ) M 20 02923
( 220 ) 2020.09.30.
( 732 ) Haraszthy Pincészet Kft., Etyek (HU)
( 541 ) ínyenc "epicurean"
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.187
( 151 ) 2021.04.22.
( 210 ) M 20 02922
( 220 ) 2020.09.30.
( 732 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
( 541 ) SZERENCSI CSOKOLÁDÉGYÁR KFT.
( 511 ) 30

Csokoládéféleségek; csokoládétermékek; táblás csokoládétermékek; édességek; kekszek; ostyák; cukorkák;

parányok.
( 111 ) 234.188
( 151 ) 2021.04.22.
( 210 ) M 20 02920
( 220 ) 2020.09.30.
( 732 ) Ungor Pál, Izsák (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 33

Kiforrott almabor; almabor tartalmú alkoholos italok; almát, alma juice-t, almaesszenciát tartalmazó

alkoholos ital, párlat.
( 111 ) 234.189
( 151 ) 2021.04.22.
( 210 ) M 20 02931
( 220 ) 2020.10.01.
( 732 ) Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 234.190
( 151 ) 2021.04.22.
( 210 ) M 20 02932
( 220 ) 2020.10.01.
( 732 ) Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 234.191
( 151 ) 2021.04.22.
( 210 ) M 20 02933
( 220 ) 2020.10.01.
( 732 ) Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 234.192
( 151 ) 2021.04.22.
( 210 ) M 20 02934
( 220 ) 2020.10.01.
( 732 ) Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 234.193
( 151 ) 2021.04.22.
( 210 ) M 20 02935
( 220 ) 2020.10.01.
( 732 ) Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) VOLÁNINFORM
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 234.194
( 151 ) 2021.04.22.
( 210 ) M 20 01452
( 220 ) 2020.05.26.
( 732 ) Forrás Home Ingatlanközvetítő és Forgalmazó Kft., Tata (HU)
( 740 ) dr. Maglódi Alexandra, Tatabánya
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 234.195
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( 151 ) 2021.04.23.
( 210 ) M 20 03099
( 220 ) 2020.10.15.
( 732 ) CHOCCO GARDEN Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CRAZY GUMMY
( 511 ) 30

Rágógumi.

( 111 ) 234.196
( 151 ) 2021.04.23.
( 210 ) M 20 02938
( 220 ) 2020.10.01.
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EXOTERBYN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek emberi használatra.

( 111 ) 234.197
( 151 ) 2021.04.23.
( 210 ) M 20 02750
( 220 ) 2020.09.15.
( 732 ) Sajgó Anikó Józsa, Békéscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Fagyöngy-karkötők; karkötők [ékszerek].

( 111 ) 234.198
( 151 ) 2021.04.23.
( 210 ) M 20 02924
( 220 ) 2020.10.01.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 111 ) 234.201
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 02024
( 220 ) 2020.07.15.
( 732 ) Magyarországi Elektronikai Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) INNOELECTRO
( 511 ) 35

Kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és

reklámcélokra; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi célú kiállítások szervezése;
kereskedelmi értékesítési kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások megszervezése és
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lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése;
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi
vagy reklámcélú művészeti kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok és kiállítások
szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiállítások és kereskedelmi vásárok
megszervezése kereskedelmi és reklámozási célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és
promóciós célból; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra;
kiállítások szervezése üzleti célokra; kiállításszervezés kereskedelmi célokra; rendezvények, kiállítások, vásárok
és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; üzlet célú kiállítások szervezése és
lebonyolítása; üzleti célú kiállítások lebonyolítása; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;
üzleti vagy kereskedelmi célú kiállítások szervezése; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és
reklámcélokra.
41

Üzleti konferenciák lebonyolítása; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; találkozók és

konferenciák szervezése; szemináriumok és konferenciák rendezése; szakképzéssel kapcsolatos konferenciák
szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatási konferenciák szervezése; oktatási
konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák levezetése; oktatási célú konferenciák szervezése;
kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és
konferenciák szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; konferenciaszervezés;
konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; konferenciák és
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kereskedelmi,
szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák
szervezése; kereskedelemmel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák
szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák
szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú
kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítási szolgáltatások
oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; oktatási célú
kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása;
oktatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási kiállítások
szervezése.
( 111 ) 234.202
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 01483
( 220 ) 2020.05.28.
( 732 ) Plazmaszolgálat Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Dr. Dörnyei András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 111 ) 234.203
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 02926
( 220 ) 2020.10.01.
( 732 ) Gruma, S.A.B. de C.V., San Pedro Garza Garcia (MX)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MISSION
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok; snack-mártások, beleértve a guacamole-t, a tejfölt, a sajtot és a babot; babsalsát; savanyított
jalapeno; feldolgozott jalapeno.
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]; tortilla; wrap; lapos kenyér; pita; chapatti; roti; piadina (olasz lapos
kenyér); libanoni kenyér; taco kagyló; tostadas; gorditas; pizzalapok, pizzakéreg; tortilla chips; kukoricachips;
kukorica alapú snackek; taco fűszerezés; taco szósz; sajtmártás; salsa; bab salsa; ételkészítési készletek, beleértve
a taco ételkészítési készleteket, a burrito készítési készleteket, a fajita készítési készleteket, amelyek tortillát,
wrapet, fűszert, sajtmártást, salsát tartalmaznak.
( 111 ) 234.204
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03104
( 220 ) 2020.10.15.
( 732 ) WINI KÖZÖSSÉGI MÉDIA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Attila Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

( 111 ) 234.205
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03109
( 220 ) 2020.10.16.
( 732 ) Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ, Budapest (HU)
( 541 ) Magdolna Udvar
( 511 ) 41

Kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák

szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális
show-k szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;
kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységek intézése [szervezése];
kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kiállítások
lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási
célokra; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; múzeumi kiállítások; múzeumi létesítmények, szolgáltatások
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biztosítása kiállításokhoz; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; szórakoztatási célú kiállítások

lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése;
szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása.
( 111 ) 234.210
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03284
( 220 ) 2020.11.03.
( 732 ) PYXIS Truffle Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 31

Szarvasgomba, friss.

( 111 ) 234.214
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03132
( 220 ) 2020.10.19.
( 732 ) La-sh-mi Korlátolt Felelősségű Társaság, Délegyháza (HU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikumok szempillához; kozmetikai szerek szempillákhoz; szempillák; műszempillák; ragasztószerek

műszempillákhoz.
44

Szempilla-hosszabbítási szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén;

szépségápolás.
( 111 ) 234.215
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03137
( 220 ) 2020.10.19.
( 732 ) Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)
( 541 ) Terra
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 111 ) 234.216
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03129
( 220 ) 2020.10.18.
( 732 ) Nagy Dorottya, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) UNICORN CLUB
( 511 ) 18

Kikészített bőrök; bőrszalagok, bőrzsinórok; műbőr; ömlesztve árusított bőr; utazókészletek [bőráruk];

bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült bőröndök; bőrtáskák és bőrtokok; bőr pénztárcák; bőrtáskák;
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bőröndök; újrahasznosítható bevásárlótáskák; ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; válltáskák, tarisznyák;

retikülök, kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák; strandtáskák; ernyők, esernyők; dobozok, tartók bőrből vagy
műbőrből; poggyász; irattáskák, aktatáskák; kulcstartó tokok; napernyők; korbácsok, ostorok; hámok;
lószerszámok; pórázok, szíjak állatok számára; műszőrme; félig kikészített szőrme; állatbőrök és irhák; üresen
árusított sminktáskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; kártyatartók
[bőráruk]; bankkártyatartók; textil bevásárlótáskák; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; öltöny-, ing- és
ruhaszállító táskák.
25

Pulóverek, kötött pulóverek; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; övek [ruházat]; kötények [ruházat];

rövid együttesek [ruházat]; ruhazsebek; pizsama; tornaruhák; sportzoknik; sportcipők; sportlábbelik; kalapáruk;
pelerin, köpeny; sapkák; svájcisapkák, barettek; kötött kesztyűk; síkesztyűk; motoros kesztyűk; szőrme muffok;
prémsálak [szőrmék]; kabátok, dzsekik; hosszúnadrágok; talárok; szoknyák; ingek; lezser, hétköznapi ingek;
pólóingek; hosszú ujjú pulóverek; vízhatlan nadrágok; vízhatlan dzsekik; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák;
fürdőköpenyek, fürdőköntösök; nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; vállkendők; vállkendők, nagykendők;
zoknik; alsóruházat, fehérneműk; kezeslábas overallok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; kétujjas
kesztyűk; pizsamák; női lábbeli; cipőorrok; talpak lábbelikhez; férfi lábbeli; papucsok; balettcipők; bokacsizmák;
kötött mellények; öltönyök; parkák; hálóköntösök, pongyolák; menyasszonyi ruhák; sárcipők, gumicsizmák;
sildek, napellenzők [fejfedők]; nyaksál; szandálok; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; baba body-k;
babacipők; babydollok; bakancsok, csizmák; balerina cipők; bundák, szőrmekabátok; csecsemőruházat;
derékszíjak, övek; edzőcipők; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit); esküvői
ruhák; esőálló ruházat; esőcipők; estélyi ruházat; farmerdzsekik; farmerek; farmerruházat; farmernadrágok; férfi,
női és gyermekruházat; férfi nadrágtartók; férfikabátok; férfi felsőruházat; férfi és női lábbeli; férfi és női dzsekik,
kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; gyermek felsőruházat; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek,
melegítőfelsők; kezeslábasok, overallok; kosztümök; melegítőnadrág; melegítőfelsők; nadrágok; rövidnadrágok;
ruházat (bőr); ruházat, lábbelik és fejfedők részei; strandruhák; szabadidő együttesek [ruházat]; zakók, dzsekik;
zoknik és harisnyák; egyrészes ruhák; női ruhák; báli ruhák; férfi ruházat; bodyk [ruházat].
( 111 ) 234.217
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03310
( 220 ) 2020.11.04.
( 732 ) Paulinyi & Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mérték Stúdió
( 511 ) 16

Építészeti makettek; tervrajzok.

37

Építés; építési tanácsadó szolgáltatások.

42

Építési tervkészítés; építészeti szolgáltatások; várostervezés; mérnöki munkák, szolgáltatások; kutatás az

épületépítés területén; építészeti konzultáció.
( 111 ) 234.218
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03130
( 220 ) 2020.10.18.
( 732 ) Nagy Dorottya, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TRANSYLVANIAN MYTHOLOGY
( 511 ) 18

Kikészített bőrök; bőrszalagok, bőrzsinórok; műbőr; ömlesztve árusított bőr; utazókészletek [bőráruk];

bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült bőröndök; bőrtáskák és bőrtokok; bőr pénztárcák; bőrtáskák;
bőröndök; újrahasznosítható bevásárlótáskák; ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; válltáskák, tarisznyák;
retikülök, kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák; strandtáskák; ernyők, esernyők; dobozok, tartók bőrből vagy
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műbőrből; poggyász; irattáskák, aktatáskák; kulcstartó tokok; napernyők; korbácsok, ostorok; hámok;

lószerszámok; pórázok, szíjak állatok számára; műszőrme; félig kikészített szőrme; állatbőrök és irhák; üresen
árusított sminktáskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; kártyatartók
[bőráruk]; bankkártyatartók; textil bevásárlótáskák; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; öltöny-, ing- és
ruhaszállító táskák.
25

Pulóverek, kötött pulóverek; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; övek [ruházat]; kötények [ruházat];

rövid együttesek [ruházat]; ruhazsebek; pizsama; tornaruhák; sportzoknik; sportcipők; sportlábbelik; kalapáruk;
pelerin, köpeny; sapkák; svájcisapkák, barettek; kötött kesztyűk; síkesztyűk; motoros kesztyűk; szőrme muffok;
prémsálak [szőrmék]; kabátok, dzsekik; hosszúnadrágok; talárok; szoknyák; ingek; lezser, hétköznapi ingek;
pólóingek; hosszú ujjú pulóverek; vízhatlan nadrágok; vízhatlan dzsekik; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák;
fürdőköpenyek, fürdőköntösök; nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; vállkendők; vállkendők, nagykendők;
zoknik; alsóruházat, fehérneműk; kezeslábas overallok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; kétujjas
kesztyűk; pizsamák; női lábbeli; cipőorrok; talpak lábbelikhez; férfi lábbeli; papucsok; balettcipők; bokacsizmák;
kötött mellények; öltönyök; parkák; hálóköntösök, pongyolák; menyasszonyi ruhák; sárcipők, gumicsizmák;
sildek, napellenzők [fejfedők]; nyaksál; szandálok; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; baba body-k;
babacipők; babydollok; bakancsok, csizmák; balerina cipők; bundák, szőrmekabátok; csecsemőruházat;
derékszíjak, övek; edzőcipők; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit); esküvői
ruhák; esőálló ruházat; esőcipők; estélyi ruházat; farmerdzsekik; farmerek; farmerruházat; farmernadrágok; férfi,
női és gyermekruházat; férfi nadrágtartók; férfikabátok; férfi felsőruházat; férfi és női lábbeli; férfi és női dzsekik,
kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; gyermek felsőruházat; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek,
melegítőfelsők; kezeslábasok, overallok; kosztümök; melegítőnadrág; melegítőfelsők; nadrágok; rövidnadrágok;
ruházat (bőr); ruházat, lábbelik és fejfedők részei; strandruhák; szabadidő együttesek [ruházat]; zakók, dzsekik;
zoknik és harisnyák; egyrészes ruhák; női ruhák; báli ruhák; férfi ruházat; bodyk [ruházat].
( 111 ) 234.219
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03318
( 220 ) 2020.11.04.
( 732 ) Csirmaz Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Egyedi ékszerek; ékszerek nemes anyagokból; ékszerek, nevezetesen nemesfémből készült cikkek;

ékszerek; ezüst ékszerek; füldíszek [ékszerek]; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; medalionok [ékszerek];
medálok [ékszerek]; nemesfém ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek.
( 111 ) 234.220
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03348
( 220 ) 2020.11.06.
( 732 ) dr. Pesty László István, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bajcsay Gergely, Budapest
( 541 ) Gerilla TV
( 511 ) 35

Reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok készítése; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás;
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reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások az

interneten keresztül.
38

Internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás;

rádiós és televíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés.
41

Elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; online, nem letölthető
videók biztosítása; podcastok létrehozása [írása].
( 111 ) 234.221
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03347
( 220 ) 2020.11.06.
( 732 ) DR. CHEN ZHEN, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Wéber Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 111 ) 234.222
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03360
( 220 ) 2020.11.09.
( 732 ) dr. Bödecs Béla, Szombathely (HU)
( 546 )
( 511 ) 38
42

Távközlési szolgáltatások.
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 ) 234.223
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03349
( 220 ) 2020.11.06.
( 732 ) dr. Pesty László István, Budapest (HU)
( 740 ) Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Minority Lives Matter
( 511 ) 35

Reklámanyag készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás;
reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások az
interneten keresztül.
38

Internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás;

rádiós és televíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés.
M1175
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Elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; online, nem letölthető videók biztosítása;
podcastok létrehozása [írása].
( 111 ) 234.224
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03006
( 220 ) 2020.10.08.
( 732 ) Dávid Máté, Gyomaendrőd (HU)
( 541 ) Orca Organic Case
( 511 ) 1
9

Szerves vegyületek polimerizátumai műanyagipari felhasználásra.
Előlapok mobiltelefonokhoz.

( 111 ) 234.225
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03346
( 220 ) 2020.11.06.
( 732 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Wéber Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 111 ) 234.226
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03187
( 220 ) 2020.10.23.
( 732 ) KALU-BEAUTY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kozma Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24
25

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.
Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
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( 111 ) 234.227
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03183
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Dentalcoop-Schatz Fogászati és Szájsebészeti Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DentalKópé
( 511 ) 41

Oktatási és képzési szolgáltatások; fogászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fogászati továbbképző

tanfolyamok biztosítása; rezidensképzés.
44

Orvosi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat;

fogászati klinikák szolgáltatásai; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; fogászati tanácsadás;
fogfehérítési szolgáltatás; foghigiénikus szolgáltatás; esztétikai fogászat; szájsebészet; orális diagnosztika; orvosi
diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; optikai képalkotás gyógyászati diagnosztikai használatra;
diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; endodoncia; paradontológia; gyermekfogászat.
( 111 ) 234.228
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03351
( 220 ) 2020.11.06.
( 732 ) Zárdepo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Fock Alexandra, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Záróreteszek, zárócsapszegek; fém zárólemez zárakhoz; fém zárak; rugós zárak; zárvédő fémlemezek; fém

zárhengerek; fém zárólemezek; fém zárkészletek; fém zárószerkezetek; fém zárak hódeszkához; zárak fém részei;
fém szókombinációs zárak; fém zárak ablakokhoz; zárakhoz való fémkulcsok; fém foglalatok zárakhoz; zárak
táskákhoz fémből; fém záróelemek táskákhoz; biztonsági zárbetétek fémből; közönséges fém zárógyűrűk; fém
zárófedelek, kupakok; fém zárókupakok, dugók; zárak és kulcsok fémből; zárólemezek, csőburkolatok
építményekhez; zárófedelek olajtartályokhoz fémből; zárókupakok palackokhoz, fémből; zárak fémből, nem
elektromos; zárak nyitására szolgáló fémkulcsok; fém reteszek ajtók zárásához; fémből készült
záróretesz-bütykök; sírok zárólapjai, keretei fémből; fém záróelemek ipari csomagolótartályokhoz; zárólemezek,
csőburkolatok tetőre, fémből; fémből készült záró reteszek kapukhoz; fémből készült csapok golyós zárakhoz;
kulcsok; kulcsok fémből; fémkarikák kulcsokhoz; fém kulcslyukpajzsok; kulcsra nyíló fémzárak; kulcscímkék
közönséges fémből; kulcslyukpajzsok közönséges fémből; fém bump-kulcsok lakatosoknak; közönséges fémből
készült kulcskarikák; fémből készült fékes ajtóbehúzók; fém ablakzárak; ablakzárók, nem elektromos; fém
ablakzárak, reteszek; tolózárak (lapos); fém tolózárak; reteszek, tolózárak fémből; fémből készült tolózárak,
reteszek, mint ajtószerelvények; fémből készült tolózárak, reteszek, amelyek ablakszerelvények; rugós fém
zsanérok; rugót tartalmazó fém zsanérok; lakatok; kerékpár lakatok; fém lakatok; henger alakú, betűkombinációs
fém lakatok; fém lakatpántok, reteszek; fémből készült cremone kilincsek ablakokhoz; tűzgátló ajtók fémből;
ajtókeretek, ajtótokok fémből; fém ajtótáblák, névtáblák ajtókhoz; fém ajtókeret; ajtóvasalások; fém ajtófogók;
ajtózárak fémből; ajtóláncok fémből; ajtóbetétek fémből; fém ajtókeretek; fém ajtóütközők; ajtókeretek fémből;
fém ajtófogasok; ajtóreteszek fémből; fém ajtózsanérok; fém ajtóprofilok; fém ajtókilincsek; ajtókilincsek
fémből; fém ajtótámasztók; ajtókopogtatók fémből; ajtószerelvények fémből; ajtó rögzítők fémből; fém
biztonsági ajtók; üveges ajtók fémből; külső ajtók fémből; biztonsági redőny ajtókra; fém fogantyúk ajtókhoz;
fém páncéllemezek ajtókhoz; fém alkatrészek ajtókhoz; fém szegélyek ajtókhoz; ajtórugók, nem elektromos;
biztonsági ajtózárak fémből; fémből készült ajtóelemek; fém ajtókeretek hűtőkamrákhoz; fémből készült
ajtórögzítők; fém ajtótámasztó szerkezetek; fém biztonsági ajtószerelvények; ajtók és ablakok fémből; fémből
készült páncélozott ajtók; fém szigetelés ablakra/ajtóra; fémből készült védőlemezek ajtókhoz; fémből készült
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ajtófogók szekrényajtókhoz; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; bútorfogók, ajtófogók bútorokra fémből;

közönséges fémből készült ajtógombok; fémből készült biztonsági láncok ajtókra; vasalatok ajtókhoz és
ablakokhoz (fém -); fém névtáblák és ajtóra való névtáblák; fém kukucskálók, kémlelőnyílások ajtóra [nem
nagyító]; fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók; ablakvasalások; alumínium ablakok; fém
ablakfogók; fém ablakgörgők; szellőzőrácsok fémből ajtókba történő beszerelésre; fém ablakkeretek; fém
ablakzsanérok; fém ablakosztások; ablakszárnyak alumíniumból; fém ablakkilincsek; fém ablaktömítések;
ablakpárkányok fémből; ablakszerelvények fémből; szárnyas fém ablakok; fémkeretes páncélozott ablakok; fém
redőnyök ablakokhoz; fém szegélyek ablakokhoz; fém fogantyúk ablakokhoz; fém ablaknyitó karok; ablakkeret
rögzítők fémből; ablakszárny görgők fémből; fém ablakszárny karok; ablakszárny-rögzítők fémből;
ablakredőnyök, zsaluk fémből; fémből készült ablak tartozékok; ablakokba szerelhető szellőzőrácsok fémből; fém
házszámok; házszámok fémből, nem világítóak; küszöbök fémből; fémből készült küszöbrés takaró profil;
fémzsanérok kapukhoz; kapu reteszek fémből; nem elektromos, fém kapucsengők; kapu kampók és szemek
fémből; fém csavaranyák; csavaranyák [fémcikkek]; fém hatlapfejű csavar; fém hatlapfejű csavarok; önmetsző
fém csavarok; gyűrűs (fejű) csavarok; fém csavaros kampók; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; szárnyas
csavarok [rögzítők] fémből; fémből készült szemes csavarok; fémből készült gyűrűs csavarok; fémből készült
csavarmenetes rögzítések; csavarmenettel ellátott fém rögzítőlapok; csavaranyák, reteszek és rögzítők fémből;
fém szerszámosládák; szerszámosládák fémből; szerszámosládák fémből, üres; szerszámos dobozok fémből, üres;
fém postaláda rések; fém táblák postaládára; fém levélbedobók; levélszekrények fémből; fém billenőajtók
levélszekrényekhez; fém borítások levélszekrényekhez; széfek; elektronikus széfek; széfek, elektronikus; széfek
fémből; fém páncéltermek [széfek]; könyvalakú fém széfek; páncéltermek és széfek; tűzbiztos szekrények
[széfek] fémből; páncéltermek és széfek, fémből; széfek [fém vagy nem fém]; páncélszekrények; páncélozott
fémajtók; fém páncéllemezek; fémajtók páncélszekrényekhez; fém pénztárfiókok; pénzszekrények, perselyek
(kazetták) fémből; pénzkazetták [fém vagy nem fém]; tűzálló építőanyagok fémből; tűzálló ajtók fémből; fémből
készült tűzálló építőanyagok; fegyverszéfek; acél láncok; fém kerékpárzárak; fém parkolóhely ütköző;
fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; biztonsági fémláncok; fém biztonsági kapcsok; fémrácsok biztonsági
célokra; biztonsági redőnyök, rolók fémből; kerékpártárolók [szerkezetek] fémből; fém biciklitárolók,
kerékpártárolók; fémből készült kerékpár-tároló állványok.
9

Elektromos zárak; zárak, elektromos; elektronikus zárak; elektromos záródugók; zárkioldók [fényképészet];

zárkioldók [fényképezőgépekhez]; elektronikus zárrendszerek; optikai zárszerkezetek; zárszerkezetek
fényképezőgépekhez; elektronikus zárszerkezetek; központi zárak fényképezőgépekhez; rádiófrekvenciás
vezérlésű zárak; kártyás elektronikus zárak; vezeték nélküli zárak; elektromos kioldható zárak; gépjárművek
elektromos zárai; zárak, blendék [fényképészet]; elektromos zárak járművekhez; zártláncú televíziós kamerák;
elektronikus zárszerkezetek széfekhez; vezeték nélküli zárszerelvények; biztonsági záróberendezések
[elektromos]; vezeték nélküli zárómechanizmusok; zárt láncú televíziós berendezések; impulzus üzemű záró
relék; kombinációs zárak (fém -) [elektromos]; riasztóval felszerelt elektromos zárak; kulcsra nyíló elektromos
zárak; mechanikus zárak [elektromos, fém]; zártláncú tv [CCTV] szoftverek; nyitó-záró szerkezetek
fényképezőgépek burkolatán; kombinációs zárak (nem fém -) [elektromos]; mechanikus zárak [elektromos, nem
fém]; ablaknyitás és -zárás érzékelésére szolgáló szenzorok; ajtónyitás és -zárás érzékelésére szolgáló szenzorok;
távvezérlő készülékek ajtók nyitására és zárására; távvezérlő készülékek járműajtók nyitására és zárására; kódolt
kulcsok; kódolt kulcskártyák; elektronikus kulcskártyák; elektronikus kulcsok autókhoz; mágnesesen kódolt
kulcskártyák; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók; letölthető kriptográfiai kulcsok
kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; elektronikus lakatok; ujjlenyomattal működő lakatok; elektromos
lakatok kerékpárokhoz; elektromos ajtózárak; elektronikus ajtózárak; okos ajtózárak; digitális ajtózárak;
elektromos ajtócsengők; elektronikus ajtócsengők; ujjlenyomat-olvasó ajtózárak; nagyítós ajtókémlelők
[kémlelőnyílások]; elektronikus, kamerával felszerelt ajtócsengők; elektronikus, vezeték nélküli ajtócsengők;
optikai kukucskáló üvegek [kémlelőnyílások] ajtókhoz; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással
összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; távirányítók ablakrolókhoz; kukucskálók ajtókra; videós
kaputelefonok; csavarmenetes mérőgépek és -eszközök; pénzszámláló berendezések; pénzérmével működtetett
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szerkezetek; kerékpáros bukósisakok; bukósisakok kerékpárokhoz; járművek parkolását segítő automata

eszközök; biztonsági fejvédő; biztonsági riasztóberendezések; biztonsági sisakok; biztonsági riasztók; biztonsági
kamerák; biztonsági védőszemüveg; biztonsági szemüvegek; automatikus biztonsági beléptető berendezések;
elektromos biztonsági beléptető berendezések; biztonsági riasztók [nem járműhöz]; elektromos biztonsági
felügyelő berendezések; elektronikus biztonsági rendszerek otthoni hálózatokhoz; kötelek biztonsági célokra
leesés elleni védelemre; elektromos és elektronikus biztonsági berendezések és készülékek.
20

Nem fém zárólemezek zárakhoz; zárórudak nem fém anyagokból, zárakhoz; elfordítható zárak, zárbetétek

[rögzítők] nem fémből; öltözőszekrények, zárható ruhásszekrények; zárható szekrények [bútorok]; tűzálló zárható
tárolók; nem fém zártokok; nem fém zárcsavarok; zárókupakok, nem fémből; rugós zárak nem fémből; zárak
járművekhez, nem fémből; zárókupakok nem fémből, tartályokhoz; nem fém zárószerkezetek ablakokhoz; nem
fém pecek [zár része]; nem fém reteszek [zárak részei]; biztonsági zárak, tolózárak, nem fémből; zárak, nem
elektromos, nem fémből; kulcsok (nem fémből) zárak nyitásához; zárak és kulcsok, nem fémből; zárható
szekrények pénztárosoknak nem fém anyagokból; zárórudak nem fém anyagokból, ablakokhoz; zárókapcsok,
nem fémből, zacskók lezárásához; zárak járművekhez [nem elektromos], nem fémből; rászegező zárak [nem
elektromos], nem fémből; mechanikus zárak [nem elektromos, nem fémből]; tárolók, tartók műanyag zárai,
fedelei, tetői; öltözőszekrények, kulcsra zárható szekrények és fiókok; gyerekbiztos biztonsági zárókupakok
palackokhoz (nem fémből); kioldható zárszerkezetek [nem elektromos], nem fémből; biztonsági zárszerkezetek
[nem fémből, nem elektromos]; karika kapcsok, gyűrű formájú zárak, nem fémből; önműködően nyíló nem fém
zárak, lakatok szíjdobokhoz; biztonsági lakatok, zárak [nem fémből, nem elektromos]; nem fém szabályozó,
vezérlő szerkezetek ajtók zárásához; kombinált zárak tárolókhoz [nem fémből és nem háztartási vagy konyhai
célokra]; műanyag kulcsok; kulcsos szekrények; kulcstartó táblák; kulcstartó táblák [bútorok]; kulcstartók
[bútorok]; kulcsos szekrények [bútorok]; kulcslyukpajzsok (nem fémből); biztonsági kulcsok nem fémből;
műanyag kulcskártyák, kódolás nélkül; nem fémből készült kulcskarikák; kulcslyukpajzsok nem fémes
anyagokból; nem fémből készült kulcslyukpajzsok; belső kulcsnyílású vállas csavarok nem fémből; műanyag
kulcskártyák, nem kódolt és nem mágneses; ajtócsukók (nem elektromos, nem fémből); ajtócsukók (nem
elektromos -) nem fém anyagokból; ablakzáró szerkezetek [nem fémből, nem elektromos]; nem fém anyagokból
készült, nem elektromos ablakzáró szerkezetek; bútorzárak (nem fémből); tolózár bútorokhoz, nem fémből; nem
fém pántok, vasalatok; zsanérok, csuklóspántok, nem fémből; rugós zsanérok, nem fémből; nem fém rugós
zsanérok; zsanérvédő burkolatok (nem fémből); zsanérok ajtókhoz és ablakokhoz (nem fémből); nem fém
lakatok; lakatpántok nem fém anyagokból; nem fém lakatreteszek kapukhoz; számzáras lakat (nem fém -) [nem
elektromos]; kilincsek (ajtó -), nem fémből; műanyag ajtógombok; kerámia ajtógombok; üveg ajtógombok;
ajtóütközők műanyagból; ajtóütközők fából; üveg ajtófogantyúk; ajtókilincsek műanyagból; nem fém ajtórugók;
nem fém ajtópántok; fából készült ajtógombok; nem fém ajtófékezők; ajtóütközők, nem fémből; ajtóreteszek,
nem fémből; nem fém ajtórögzítők; ajtókilincsek, nem fémből; fából készült ajtókilincsek; porcelánból készült
ajtófogantyúk; ajtófogantyúk, nem fémből; ajtókopogtatók, nem fémből; műanyagból készült ajtószerelvények;
ajtószerelvények, nem fémből; fából készült ajtószerelvények; kőből készült ajtószerelvények; névtáblák ajtóra,
nem fémből; ajtókra illeszthető műanyag díszcsíkok; ajtóvédő lapok nem fémből; vízszintes reluxák [beltéri]
ajtókhoz; csappantyúk (ajtókhoz), nem fémből; szerelvények ajtókhoz [nem fémből]; ajtófékezők, nem fém
anyagokból; ajtóakasztók nem fém anyagokból; nem fémből készült ajtókilincsek; nem fém szellőzőrácsok ajtó
szerelvényekhez; nem fémből készült névtáblák ajtóra; vízszintesen lamellázott rolók [beltéri] ajtókhoz;
függőpályák ajtókhoz, nem fém anyagokból; ajtónyitók (nem elektromos -), nem fémből; ajtóütközők, nem
fémből vagy gumiból; ajtócsengők, nem fémből, nem elektromos; kihajtható biztonsági kapuk, rácsok
ajtónyílásokhoz; ajtóvasalatokhoz használatos műanyag díszítő szegélycsíkok; nem fém anyagokból készült ajtók
bútorokhoz; ajtózáró szerkezetek [nem fémből, nem elektromos]; ajtóemelő szerkezetek [nem fémből, nem
elektromos]; ajtónyitó szerkezetek [nem fém, nem elektromos]; ajtótekerő szerkezetek [nem fémből, nem
elektromos]; állat formájú díszes ajtóütközők (nem fémből); nem fémből készült kukucskáló ajtókhoz [nem
nagyítós]; szerelvények ajtókhoz, kapukhoz és ablakokhoz, nem fémből; nem fém anyagokból készült
ajtószabályozó berendezések (nem elektromos); ablakütközők fából; ablakütközők műanyagból; fa
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ablakkilincsek; műanyag ablakkilincsek; porcelán ablakkilincsek; nem fém ablakrögzítők; beltéri ablakredőnyök,

árnyékolók; nem fém ablakreteszek; műanyag görgők ablakzsalukhoz; nem fém ablakkilincsek; beltéri
ablaksötétítők textilből; beltéri fém ablakárnyékolók; belső ablakárnyékolók papírból; ablakszerelvények, nem
fémből; nem fém ablakkeret-csavarok; ablakra szerelhető belső spaletták, árnyékolók; nem fém szerelvények
ablakok üvegezéséhez; ablakcsukók (nem elektromos, nem fémből); ablakütközők, nem fémből vagy gumiból;
ablakvasalatokhoz használatos díszítő szegélycsíkok fából; nem fém konzolok ablakfüggönyök felakasztásához;
ablakvasalatokhoz használatos díszítő szegélycsíkok műanyagból; ablaknyitó szerkezetek [nem elektromos, nem
fémből]; ablakemelő szerkezetek [nem fémből, nem elektromos]; ablaktekerő szerkezetek [nem elektromos, nem
fémből]; szerkezetek [nem fémből, nem elektromos] ablakok nyitásához; nem fém házszámok; házszámok, nem
fémből, nem világító; kihajtható biztonsági kapuk lépcsőkhöz; kapuhorgok nem fém anyagokból; kapuütközők
nem fém anyagokból; szemescsavarok kapu reteszekhez, nem fém anyagokból; csavarok, nem fémből; menetes
csavarok műanyagból; nem fém csavargyűrűk; csavarszegek, nem fémből; nem fém csavarsapkák; csavarok [nem
fémből készült -]; nem fém vállas csavarok; önmetsző csavarok nem fémből; fejes csavarok, nem fémből; nem
fém csavarok fához; csavaros szegecsek, nem fémből; önfúró nem fém csavarok; nem fém önmetsző csavarok;
menetes csavarok nem fémből; hegyes csavarok, nem fémből; ablakkeretek nem fém csavarjai; csavarfej takarók,
nem fémből; anyacsavarok, csavaranyák, nem fémből; önzáró műanyag védősapkák csavarokhoz; menetes
csavaranyák, nem fémből; csavartakaró kupakok, nem fémből; csavarmenetes rögzítések, nem fémből;
csavarmenetes nem fémből készült rögzítők; szerszámosládák [bútorok]; fém szerszámszekrények;
szerszámtartók (nem fémből); szerszámosládák, nem fémből; üres szerszámosládák nem fémből; falra szerelhető
szerszámos állványok; nem fém szerszámosládák, szekrények [üresen]; műanyag betétek [tálcák]
szerszámosládákhoz; szerszámtartó tárolók nem fémből [üresen]; fából készült postaládák; műanyagból készült
postaládák; postaládák nem fémből vagy falazatból; levélszekrények [nem fém -]; levélláda fedelek [nem fémből
vagy falazatból]; nem fémből készült széfek; biztonsági szekrények, páncélszekrények; pénztárfiókok (nem
fémből); tűzálló szekrények; fegyverszekrények; nem fémből készült kerékpárzárak; biztonsági szekrények
[bútorok]; biztonsági dobozok, trezorok nem fémből; levélszekrények nyílásai [nem fémből vagy falazatból].
37

Zárak felszerelése; zárszerelvények felszerelése; biztonsági zárak javítása; vezeték nélküli zárak

beszerelése; ajtónyitók és -zárók felszerelése; zártláncú televíziós rendszerek üzembe helyezése; zárak
felszerelése, cseréje, pótlása és javítása; riasztók, zárak és széfek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;
ajtócsukókkal kapcsolatos karbantartási és javítási szolgáltatások; lakatosmunkák [javítás]; ajtózáró felszerelése;
ajtónyitók felszerelése; ajtókeretek javítása; ajtóvasalatok felszerelése; ajtó és ablak beszerelése; automata
ajtókkal kapcsolatos karbantartó és javító szolgáltatások; ablakok beszerelése; ablakok javítása; ablakkeretek
cseréje; ablakkeretek beszerelése; ablakszerelvények felszerelése; ablakok illesztéseinek javítása és szigetelése;
melegházak, ablakok, ajtók és üvegházak üvegének beszerelése; kapuk karbantartása és javítása; kerti szerszámok
javítása és karbantartása; élezési szolgáltatások; konyhakések élezése; fűnyírók késeinek élezése; ollók és
konyhakések élezése; ollók és konyhakések élezésével kapcsolatos információszolgáltatás; fúrófej élezés; széfek
beszerelése; biztonsági rendszerek felszerelése; biztonsági berendezések karbantartása és javítása; fűnyírók
élezése.
40

Kulcsmásolás; kulcsok másolása, sokszorosítása.

( 111 ) 234.229
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 02453
( 220 ) 2020.08.18.
( 732 ) Szabó Zsófia Ilona, Miskolc (HU)
( 541 ) Premier PopSuli
( 511 ) 41

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

( 111 ) 234.230
( 151 ) 2021.04.27.
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( 210 ) M 20 03182
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Dentalcoop-Schatz Fogászati és Szájsebészeti Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SoulDental
( 511 ) 41

Oktatási és képzési szolgáltatások; fogászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fogászati továbbképző

tanfolyamok biztosítása; rezidensképzés.
44

Orvosi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat;

fogászati klinikák szolgáltatásai; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; fogászati tanácsadás;
fogfehérítési szolgáltatás; foghigiénikus szolgáltatás; esztétikai fogászat; szájsebészet; orális diagnosztika; orvosi
diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; optikai képalkotás gyógyászati diagnosztikai használatra;
diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; endodoncia; paradontológia.
( 111 ) 234.231
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03181
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Benkő Károly, Gyál (HU)
( 740 ) Dr. Laczkó és Dr. Szőke Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 7
11

Konyhai gépek, elektromos.
Gázzal működő konyhai gépek főzéshez; elektromos konyhai gépek főzéshez; elektromágneses indukciós

főzőlapok [háztartási célokra]; beépített főzőlapok; elektromos ételmelegítő főzőlapok; elektromos főzőlapok;
főzőlapok; főzőlapok [kályhák részei]; főzőlapok részeként árusított kerámialapok; főzőlapok, rezsók; főzőlapok,
rezsók [háztartási célokra]; főzőlapok, tűzhely lapok; indukciós főzőlapok; nem elektromos főzőlapok háztartási
célokra; összetett főzőlapok; rezsók, főzőlapok; asztali sütők; elektromos panini sütők; elektromos sous vide
sütők; elektromos sütők; elektromos sütők, kemencék; háztartási sütők; háztartási sütők, tűzhelyek; indukciós
sütők; elektromos sütőlapok; gázüzemű sütőlapok [főzőkészülékek]; elektromos sütőnyársak grillekhez;
elektromos sütőnyársak; gázzal működő sütőnyársak; forrólevegős sütők; háztartási célú sütőkemencék; háztartási
hűtőgépek, hűtőszekrények; hűtőszekrények; elektromos hűtők, hűtőszekrények [háztartási célokra]; elektromos
hűtőgépek, hűtőszekrények; konyhai páraelszívók; tűzhely feletti szagelszívók [háztartási célokra].
( 111 ) 234.247
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 02864
( 220 ) 2020.09.24.
( 732 ) Csanádi Tibor, Zalaegerszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 234.248
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03052
( 220 ) 2020.10.12.
( 732 ) Notebooksarok Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Érintőképernyők számítógépekhez; hordozható számítógépek; hordozható számítógépek, laptopok; laptop

számítógépek; minden egyben típusú számítógépek; munkaállomások [számítógépes berendezések]; netbookok
[számítógépek]; számítógépek; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógépek kommunikációhoz;
számítógépes szerverek; személyi számítógépek.
( 111 ) 234.249
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03234
( 220 ) 2020.10.28.
( 732 ) Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Imperium
( 511 ) 9

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

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

Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

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

Számítógép javítási szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások; számítógép telepítési

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

Számítógépek specifikációinak tervezése; számítógépek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes
rendszerek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, frissítése és bővítése; számítógépek
fejlesztése.
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( 111 ) 234.261
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 20 03077
( 220 ) 2020.10.14.
( 732 ) Farkas Zoltán László, Aba (HU)
( 541 ) Magyar Vadász
( 511 ) 35

Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi
sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;
audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban;
értékesítési promóció audiovizuális média használatával; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online
portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan
szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; hirdetésiés reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem
felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel
kapcsolatos közfigyelem felhívása céljából; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívására a közjóléttel
kapcsolatos területen; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására;
hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények
promóciójának megszervezése; marketing-szolgáltatások az utazás területén; marketinggel kapcsolatos
adminisztráció; más forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen
megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása,
lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen
forgalmazók szolgáltatásait; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési
útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és
kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása
kedvezménykártya-programokkal; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken;
mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését szolgáló
ösztönző programok adminisztrálása; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; online
hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása
céljából; online kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online útmutató segítségével;
promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; rádiós és televíziós reklámozással
foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;
reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online
reklámozást; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára; reklámozási szolgáltatások biztosítása
adatbázisok útján; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési
szolgáltatások; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül
történő reklámozása; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén,
akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; reklámozási szolgáltatások az
irodalom területén; árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási
célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; promóciós, reklám célú árubemutatás;
engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja;
adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; hűségprogramok adminisztrációja; kedvezményprogram
adminisztrációja, lehetővé téve a tagok számára, hogy kedvezménykártyájuk segítségével kedvezményesen
vásárolhassanak árukat és szolgáltatásokat; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára,
nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; címzett reklámküldemények terjesztése
ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; levélkézbesítési vállalatok által nyújtott címzett
reklámküldemény szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; nyomtatott
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promóciós anyagok terjesztése postai úton; promóciós anyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok

terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,
prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,
akár belföldi]; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok
[szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár
külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján;
reklámprospektusok terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámterjesztési szolgáltatások
az interneten keresztül; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése;
termékminták, áruminták terjesztése; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján;
marketingtanácsadás a közösségi média területén; promóciók szervezése audiovizuális média használatával;
segítségnyújtás az üzleti promóció terén; tanácsadás fogyasztói vásárlási szokások és igények elemzése terén,
érzékelési, minőségi és mennyiségi jellegű adatok segítségével; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása;
weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; online
árösszehasonlítási szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása interneten.
38

Felhasználók által létrehozott tartalom az internet segítségével történő továbbítása; hírek elektronikus

átvitele; interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás
műsorszórás; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül;
műsorok átvitele kábelen keresztül; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televíziós
műsorok terjesztése műhold által; videók, mozifilmek, képek, ábrák, szövegek, fényképek, játékok, felhasználó
által létrehozott tartalmak, audiotartalmak és információk interneten keresztül történő továbbítása; e-mail
adatszolgáltatások; e-mailes értesítő riasztások biztosítása az interneten keresztül; elektronikus kiadványok
on-line átvitele; elektronikus levelek átvitele, továbbítása [e-mail adatszolgáltatások]; levelek és üzenetek
elektronikus átvitele.
41

Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; böngészhető kiadványok megjelentetése az

interneten vagy globális számítógépes hálózaton; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az
interneten; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói
szolgáltatásokat); könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; multimédiás anyagok online
kiadása; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése
elektronikus formában az interneten; oktatási anyagok kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok
kiadása; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; újság kiadása ügyfelek számára az interneten;
agyaggalamb-lövészethez kapcsolódó partik szervezése; e-sportesemények előállítása a televízió számára;
versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése az interneten; szórakoztató anyagok készítése filmek
formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató anyagok készítése videók
formájában; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online
átvitel útján; vadászati oktatás; vadászatvezetési szolgáltatások.
( 111 ) 234.262
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 20 03256
( 220 ) 2020.10.30.
( 732 ) Agrometry Kft., Szentendre (HU)
( 541 ) Ciprodor Extra
( 511 ) 1

Biostimulánsok növényekhez; biotrágyák; csávázószerek [trágyák]; komplex műtrágyák; mezőgazdaságban

használt vegyszerek; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági műtrágyák; növényi
növekedésszabályozók; talaj trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek; gyomirtó szerekben használt
vegyszerek; felületaktív vegyi anyagok mezőgazdasági használatra.
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Atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra; gyomirtók;

mezőgazdasági féregirtók, rovarirtók; rovarirtó szerek, inszekticidek; talajfertőtlenítő készítmények.
( 111 ) 234.287
( 151 ) 2021.04.29.
( 210 ) M 20 00961
( 220 ) 2020.04.06.
( 732 ) M-RTL Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
38

Reklámozás.
Televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; vezeték nélküli műsorterjesztés; video

on-demand közvetítések.
41

Televízióműsorok készítése; televíziós szórakoztatás; show-műsorok szervezése; show műsorok készítése.

( 111 ) 234.288
( 151 ) 2021.04.29.
( 210 ) M 20 01813
( 220 ) 2020.06.24.
( 732 ) DrinkPalace Kft., Budapest (HU)
( 740 ) GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DRINKPALACE
( 511 ) 32
33

Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
Alkoholtartalmú italok.

( 111 ) 234.289
( 151 ) 2021.04.29.
( 210 ) M 20 03240
( 220 ) 2020.10.29.
( 732 ) Salamon-Kiss Dóra, Budapest (HU)
( 740 ) Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 39
43

Szállítás és tárolás; áruk csomagolása és tárolása; áruk csomagolása és raktározása.
Vendéglátás.

( 111 ) 234.291
( 151 ) 2021.04.29.
( 210 ) M 20 03243
( 220 ) 2020.10.29.
( 732 ) Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

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

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

Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

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

Számítógép javítási szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások; számítógép telepítési

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

Számítógépek specifikációinak tervezése; számítógépek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes
rendszerek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, frissítése és bővítése; számítógépek
fejlesztése.
( 111 ) 234.292
( 151 ) 2021.04.29.
( 210 ) M 20 03244
( 220 ) 2020.10.29.
( 732 ) Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások
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számítógépes szoftverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban;

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

Számítógép javítási szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások; számítógép telepítési

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

Számítógépek specifikációinak tervezése; számítógépek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes
rendszerek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, frissítése és bővítése; számítógépek
fejlesztése.
( 111 ) 234.293
( 151 ) 2021.04.29.
( 210 ) M 20 03246
( 220 ) 2020.10.29.
( 732 ) Tóth Borbála, Veresegyház (HU)
( 740 ) Budapesti 177. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18
25

Bőrruházat (2); oldaltáskák, tarisznyák; pénztárcák, levéltárcák; strandtáskák.
Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ballonkabátok [ruházat]; bőrruházat (1);

egyenruhák; dzsekik; felsőruházat; fürdőruhák, úszódresszek; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;
harisnyák; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); jelmezek; kabátok,
dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; készruhák; kesztyűk;
kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötöttáruk [ruházat]; latex ruházat; legging
nadrágok, cicanadrágok; míderek (1); míderek (2); övek [ruházat]; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók; pufi
dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; ruházati cikkek; strandcipők; strandruházat; szoknyák;
szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők.
A rovat 102 darab közlést tartalmaz.
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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 20 02088
( 220 ) 2020.07.21.
( 731 ) Kókay Dániel, Budapest (HU)
Csánk Szilvia, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

M1188

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 9. szám, 2021.05.14.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 113.584
( 732 ) Steinway & Sons, New York, New York (US)
( 111 ) 113.813
( 732 ) Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth (US)
( 111 ) 114.381
( 732 ) The Coca-Cola Co., Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 122.864
( 732 ) Intergraph Corp., Madison, Alabama (US)
( 111 ) 122.931
( 732 ) Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)
( 111 ) 122.995
( 732 ) Anheuser-Busch, LLC, St. Louis, Missouri (US)
( 111 ) 123.026
( 732 ) Burberry Limited, London (GB)
( 111 ) 123.083
( 732 ) ONGROPACK Műanyag Fóliagyártó Feldolgozó és Kereskedelmi Kft., Szirmabesenyő (HU)
( 111 ) 123.085
( 732 ) ONGROPACK Műanyag Fóliagyártó Feldolgozó és Kereskedelmi Kft., Szirmabesenyő (HU)
( 111 ) 132.233
( 732 ) ENTEL MŰSZAKI FEJLESZTŐ Kft, Budapest (HU)
( 111 ) 132.708
( 732 ) GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.Sp.k., Wadowice (PL)
( 111 ) 132.861
( 732 ) Giorgifred Co., Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 133.231
( 732 ) American International Group Inc., New York, New York (US)
( 111 ) 133.232
( 732 ) American International Group Inc., New York, New York (US)
( 111 ) 133.362
( 732 ) Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Herend (HU)
( 111 ) 133.407
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Middlesex, England (GB)
( 111 ) 133.602
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( 732 ) J&J Snack Foods Corp., Pennsauken, New Jersey (US)

( 111 ) 133.636
( 732 ) AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien (AT)
( 111 ) 133.637
( 732 ) AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien (AT)
( 111 ) 133.641
( 732 ) AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien (AT)
( 111 ) 133.649
( 732 ) AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien (AT)
( 111 ) 133.659
( 732 ) Musashi Co. Ltd. , Tokió (JP)
( 111 ) 133.768
( 732 ) CHANTELLE, Cachan (FR)
( 111 ) 133.770
( 732 ) Rohm and Haas Company, Philadelphia, Pennsylvania (US)
( 111 ) 133.865
( 732 ) Excellent Brands JMI Limited, Baar (CH)
( 111 ) 133.897
( 732 ) Alteco Chemical Pte. Ltd., Szingapúr (SG)
( 111 ) 133.906
( 732 ) Mundipharma AG, Bázel (CH)
( 111 ) 133.909
( 732 ) Jim Beam Brands Co., Chicago, Illinois 60654 (US)
( 111 ) 134.043
( 732 ) Guardsmark, LLC, Memphis, Tennessee (US)
( 111 ) 134.162
( 732 ) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V., Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210 Mexico City (MX)
( 111 ) 134.441
( 732 ) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
( 111 ) 134.676
( 732 ) JIM BEAM BRANDS CO., (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois 60654 (US)
( 111 ) 138.293
( 732 ) 3M Company (Deleware államban működő cég), St. Paul, Minnesota (US)
( 111 ) 138.296
( 732 ) 3M Company (Deleware államban működő cég), St. Paul, Minnesota (US)
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( 111 ) 138.297
( 732 ) 3M Company (Deleware államban működő cég), St. Paul, Minnesota (US)
( 111 ) 141.101
( 732 ) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., Neenah, Wisconsin (US)
( 111 ) 143.507
( 732 ) Cott Beverages LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Columbus,
Georgia (US)
( 111 ) 167.061
( 732 ) Twickel Szőlőbirtok Kft., Szekszárd (HU)
( 111 ) 167.907
( 732 ) Imperial Tobacco Magyarország Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 168.140
( 732 ) Arkema Inc., Pennsylvania (US)
( 111 ) 168.470
( 732 ) Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 169.400
( 732 ) Imperial Tobacco Magyarország Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 169.776
( 732 ) 3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul, Minnesota (US)
( 111 ) 170.000
( 732 ) Teva Laboratories UK Limited, Castleford, West Yorkshire (GB)
( 111 ) 170.351
( 732 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 111 ) 170.605
( 732 ) WTT, Inc. d/b/a Radius Travel, North Bethesda, USA (US)
( 111 ) 170.720
( 732 ) Tiger Corporation, Osaka (JP)
( 111 ) 170.721
( 732 ) Ford Motor Company, Dearborn, MI (US)
( 111 ) 171.094
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 171.250
( 732 ) Religious Technology Center, Los Angeles, Kalifornia (US)
( 111 ) 171.275
( 732 ) Oriental Herbs Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 171.623
( 732 ) GIANGI Srl, Domagnano (RSM) (SM)
( 111 ) 172.073
( 732 ) Mikolasek Tibor 70%, Győr (HU)
Mikolasek Tiborné 30%, Győr (HU)
( 111 ) 172.426
( 732 ) Accenture Global Services Limited, Dublin 4 (IE)
( 111 ) 173.187
( 732 ) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 173.189
( 732 ) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 173.282
( 732 ) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
( 111 ) 173.642
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex, England (GB)
( 111 ) 173.643
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex, England (GB)
( 111 ) 173.891
( 732 ) Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil (CH)
( 111 ) 174.064
( 732 ) Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportszervezet, Budapest (HU)
( 111 ) 174.183
( 732 ) BAYER SAS, Lyon (FR)
( 111 ) 174.520
( 732 ) ELASTIC '91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 174.688
( 732 ) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
( 111 ) 174.969
( 732 ) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
( 111 ) 175.404
( 732 ) Cirrus Logic, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Austin, Texas (US)
( 111 ) 176.250
( 732 ) Savencia Fromage & Dairy Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Zalaegerszeg (HU)
( 111 ) 176.443
( 732 ) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, Kalifornia (US)
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( 111 ) 180.985
( 732 ) Omnicom International Holdings Inc., San Francisco, California (US)
( 111 ) 182.249
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 183.334
( 732 ) The Spic and Span Company, Irvington, New York (US)
( 111 ) 188.717
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Middlesex, England (GB)
( 111 ) 203.876
( 732 ) Multipont Program Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.197
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.198
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.200
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.201
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.202
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.205
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.206
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.350
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.351
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.495
( 732 ) Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)
( 111 ) 204.545
( 732 ) Optigroup AB, Mölndal (SE)
( 111 ) 204.809
( 732 ) BÁBEL Sajt Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 204.955
( 732 ) Nógrád Solar System Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.065
( 732 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)
( 111 ) 205.145
( 732 ) Magyar Ízek Kereskedelmi Szövetség Kft., Kecskemét (HU)
( 111 ) 205.278
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.281
( 732 ) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)
( 111 ) 205.284
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.285
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.286
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.287
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.288
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.289
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.331
( 732 ) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)
( 111 ) 205.332
( 732 ) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)
( 111 ) 205.468
( 732 ) MONSTER ENERGY COMPANY, Corona (California) (US)
( 111 ) 205.469
( 732 ) MONSTER ENERGY COMPANY, Corona (California) (US)
( 111 ) 205.482
( 732 ) MONSTER ENERGY COMPANY, Corona (California) (US)
( 111 ) 205.573
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.607
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( 732 ) BÁBEL SAJT Kft., Budapest (HU)

( 111 ) 205.656
( 732 ) Országos Rendőr-Főkapitányság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.657
( 732 ) Országos Rendőr-Főkapitányság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.708
( 732 ) Fischer Gábor, Budapest (HU)
( 111 ) 205.907
( 732 ) Zeng Wanli, Budapest (HU)
( 111 ) 205.916
( 732 ) GRIGORIS SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Maroussi (GR)
( 111 ) 205.938
( 732 ) Frasers Property Limited, Singapore (SG)
( 111 ) 205.988
( 732 ) LG Hausys, Ltd., Seoul, Yeongdeungpo-gu (KR)
( 111 ) 205.992
( 732 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.994
( 732 ) Frasers Property Limited, Singapore (SG)
( 111 ) 206.009
( 732 ) Frasers Property Limited, Singapore (SG)
( 111 ) 206.101
( 732 ) LESAFFRE ET COMPAGNIE, Párizs (FR)
( 111 ) 206.167
( 732 ) Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.210
( 732 ) MONSTER ENERGY COMPANY, Corona (California) (US)
( 111 ) 206.277
( 732 ) Giorgifred Co., Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 206.286
( 732 ) Kiss és Társai Kft., Pánd (HU)
( 111 ) 206.388
( 732 ) Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 206.390
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( 732 ) Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)

( 111 ) 206.399
( 732 ) CLT UFA S. A., Luxembourg (LU)
( 111 ) 206.487
( 732 ) Leroy Co. Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 206.924
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 207.144
( 732 ) ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.430
( 732 ) AutoZone Parts, Inc. (Nevada államban bejegyzett cég), Memphis, Tennessee (US)
( 111 ) 227.822
( 732 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)
A rovat 126 darab közlést tartalmaz.

M1196

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 9. szám, 2021.05.14.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 113.813
( 732 ) Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., Duluth (US)
( 111 ) 115.020
( 732 ) SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest (HU)
( 111 ) 117.782
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 117.921
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 118.719
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 119.821
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 122.004
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 122.582
( 732 ) SHPP Global Technologies B.V., Bergen op Zoom (NL)
( 111 ) 132.708
( 732 ) GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.Sp.k., Wadowice (PL)
( 111 ) 139.230
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 141.706
( 732 ) AAdvantage Loyalty IP Ltd., Grand Cayman, Cayman Islands (KY)
( 111 ) 152.099
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 152.973
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 153.198
( 732 ) Techtronic Cordless GP, Anderson SC (US)
( 111 ) 154.246
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 156.928
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( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

( 111 ) 156.932
( 732 ) AAdvantage Loyalty IP Ltd., Grand Cayman, Cayman Islands (KY)
( 111 ) 168.787
( 732 ) Godiva Belgium B.V./S.R.L., Anderlecht (BE)
( 111 ) 170.436
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 175.174
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 177.394
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 177.660
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 178.336
( 732 ) Kiss és Társa Vas- és Fémipari Kft., Mezőkövesd (HU)
( 111 ) 183.229
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 184.586
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 185.308
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 191.130
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 192.348
( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford Middlesex, England (GB)
( 111 ) 195.045
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 195.567
( 732 ) Szeli György Sándor, Budapest (HU)
( 111 ) 200.482
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 201.019
( 732 ) ZÖLD-VILÁG 2000 Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 201.303
( 732 ) GSK Consumer Healthcare SARL, Prangins (CH)
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( 111 ) 202.024
( 732 ) FremantleMedia Limited 1/2, London W1T 1AL (GB)
Maidmetal Limited 1/2, London (GB)
( 111 ) 204.312
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 204.545
( 732 ) Optigroup AB, Mölndal (SE)
( 111 ) 204.809
( 732 ) BÁBEL Sajt Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.955
( 732 ) Nógrád Solar System Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.985
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 205.145
( 732 ) Magyar Ízek Kereskedelmi Szövetség Kft., Kecskemét (HU)
( 111 ) 205.524
( 732 ) Heureka Group a.s., Prague 8 (CZ)
( 111 ) 205.525
( 732 ) Heureka Group a.s., Prague 8 (CZ)
( 111 ) 205.606
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 205.992
( 732 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.846
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 206.890
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 206.997
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 208.389
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 210.525
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 212.194
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
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( 111 ) 213.753
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 214.400
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 215.574
( 732 ) Ízgyűjtő Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 216.764
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 217.330
( 732 ) FremantleMedia Limited 1/2, London W1T 1AL (GB)
Maidmetal Limited 1/2, London (GB)
( 111 ) 217.419
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 217.420
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 217.421
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 217.422
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 217.669
( 732 ) Aqua Lorenzo Kft., Herceghalom (HU)
( 111 ) 218.021
( 732 ) Iron & Smith Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)
( 111 ) 218.107
( 732 ) Iron & Smith Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)
( 111 ) 218.152
( 732 ) ADLA Varrodai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 218.339
( 732 ) Iron & Smith Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)
( 111 ) 221.612
( 732 ) Iron & Smith Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)
( 111 ) 222.290
( 732 ) Iron & Smith Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)
( 111 ) 223.062
( 732 ) Iron & Smith Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)
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( 111 ) 223.285
( 732 ) Iron & Smith Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)
( 111 ) 225.010
( 732 ) AAdvantage Loyalty IP Ltd., Grand Cayman, Cayman Islands (KY)
( 111 ) 225.011
( 732 ) AAdvantage Loyalty IP Ltd., Grand Cayman, Cayman Islands (KY)
( 111 ) 225.012
( 732 ) AAdvantage Loyalty IP Ltd., Grand Cayman, Cayman Islands (KY)
( 111 ) 225.013
( 732 ) AAdvantage Loyalty IP Ltd., Grand Cayman, Cayman Islands (KY)
( 111 ) 226.426
( 732 ) Dunakanyari Védegylet Alapítvány, Zebegény (HU)
( 111 ) 226.740
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 232.063
( 732 ) Immun Active Korlátolt Felelősségű Társaság, Akasztó (HU)
( 111 ) 232.766
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 233.118
( 732 ) Skala Technology Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 234.045
( 732 ) Ma Huanhuan, Yiwu City, Zhejiang Province (CN)
A rovat 78 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 114.211
( 732 ) TAKEDA PHARMACEUTICAL Company Limited, Osaka (JP)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 123.672
( 732 ) Nordmark IP GmbH, Uetersen (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 134.092
( 732 ) Dollar Rent A Car, Inc. (an Oklahama corporation), Estero, Florida (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 136.363
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( 732 ) Kanesho Soil Treatment SRL/BV, 1150 Woluwe-Saint-Pierre (BE)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 168.470
( 732 ) Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 170.351
( 732 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 111 ) 170.720
( 732 ) Tiger Corporation, Osaka (JP)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 172.426
( 732 ) Accenture Global Services Limited, Dublin 4 (IE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 173.187
( 732 ) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
( 111 ) 173.189
( 732 ) EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
( 111 ) 205.065
( 732 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 205.097
( 732 ) Gr. Sarantis S.A., Athén (GR)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 205.916
( 732 ) GRIGORIS SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Maroussi (GR)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 205.924
( 732 ) Gr. Sarantis S.A., Athén (GR)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 206.347
( 732 ) CDS CANADA 4 L.P., Montreal, Quebec (CA)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 227.965
( 732 ) Teva Pharmaceuticals International GmbH, Jona (CH)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 111 ) 232.694
( 732 ) Dallos Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 17 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 114.211
( 732 ) TAKEDA PHARMACEUTICAL Company Limited, Osaka (JP)
( 111 ) 134.092
( 732 ) Dollar Rent A Car, Inc. (an Oklahama corporation), Estero, Florida (US)
( 111 ) 170.351
( 732 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 111 ) 170.720
( 732 ) Tiger Corporation, Osaka (JP)
( 111 ) 172.426
( 732 ) Accenture Global Services Limited, Dublin 4 (IE)
( 111 ) 205.065
( 732 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)
( 111 ) 205.097
( 732 ) Gr. Sarantis S.A., Athén (GR)
( 111 ) 205.708
( 732 ) Fischer Gábor, Budapest (HU)
( 111 ) 205.916
( 732 ) GRIGORIS SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON
ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Maroussi (GR)
( 111 ) 205.924
( 732 ) Gr. Sarantis S.A., Athén (GR)
( 111 ) 206.347
( 732 ) CDS CANADA 4 L.P., Montreal, Quebec (CA)
( 111 ) 232.694
( 732 ) Dallos Zoltán, Budapest (HU)
A rovat 12 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
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( 111 ) 115.058
( 732 ) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo 108-8410 (JP)
( 111 ) 117.094
( 732 ) SIEMENS MOBILITY LIMITED, NW1 1AD London (GB)
( 111 ) 122.864
( 732 ) Intergraph Corp., Madison, Alabama (US)
( 111 ) 123.026
( 732 ) Burberry Limited, London (GB)
( 111 ) 123.083
( 732 ) ONGROPACK Műanyag Fóliagyártó Feldolgozó és Kereskedelmi Kft., Szirmabesenyő (HU)
( 111 ) 123.085
( 732 ) ONGROPACK Műanyag Fóliagyártó Feldolgozó és Kereskedelmi Kft., Szirmabesenyő (HU)
( 111 ) 123.672
( 732 ) Nordmark IP GmbH, Uetersen (DE)
( 111 ) 132.223
( 732 ) Jacuzzi Inc., Chino Hills, California (US)
( 111 ) 132.475
( 732 ) MITSUBISHI PENCIL COMPANY LIMITED, Tokyo (JP)
( 111 ) 132.861
( 732 ) Giorgifred Co., Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 133.636
( 732 ) AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien (AT)
( 111 ) 133.637
( 732 ) AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien (AT)
( 111 ) 133.641
( 732 ) AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien (AT)
( 111 ) 133.649
( 732 ) AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien (AT)
( 111 ) 133.674
( 732 ) Alphagraphics Inc., Lakewood, CO 80228 (US)
( 111 ) 133.865
( 732 ) Excellent Brands JMI Limited, Baar (CH)
( 111 ) 134.092
( 732 ) Dollar Rent A Car, Inc. (an Oklahama corporation), Estero, Florida (US)
( 111 ) 134.299
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( 732 ) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo 108-8410 (JP)

( 111 ) 134.301
( 732 ) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo 108-8410 (JP)
( 111 ) 134.322
( 732 ) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo 108-8410 (JP)
( 111 ) 144.520
( 732 ) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo 108-8410 (JP)
( 111 ) 146.165
( 732 ) SIEMENS MOBILITY LIMITED, NW1 1AD London (GB)
( 111 ) 151.369
( 732 ) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo 108-8410 (JP)
( 111 ) 153.489
( 732 ) Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt., Budaörs (HU)
( 111 ) 156.107
( 732 ) CORAX-BIONER Zrt., Budaörs (HU)
( 111 ) 165.189
( 732 ) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, Tokyo 108-8410 (JP)
( 111 ) 170.351
( 732 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 111 ) 170.720
( 732 ) Tiger Corporation, Osaka (JP)
( 111 ) 170.721
( 732 ) Ford Motor Company, Dearborn, MI (US)
( 111 ) 174.064
( 732 ) Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportszervezet, Budapest (HU)
( 111 ) 175.404
( 732 ) Cirrus Logic, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Austin, Texas (US)
( 111 ) 177.593
( 732 ) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, Tokyo 108-8410 (JP)
( 111 ) 178.076
( 732 ) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, Tokyo 108-8410 (JP)
( 111 ) 180.577
( 732 ) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo 108-8410 (JP)
( 111 ) 181.346
( 732 ) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo 108-8410 (JP)
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( 111 ) 182.250
( 732 ) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo 108-8410 (JP)
( 111 ) 188.912
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 188.918
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 188.922
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 188.923
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 197.432
( 732 ) SG Gaming, Inc., Las Vegas, Nevada (US)
( 111 ) 203.038
( 732 ) HELIA-D Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.065
( 732 ) Apple Inc., Cupertino, California (US)
( 111 ) 205.278
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.284
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.285
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.286
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.287
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.288
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.289
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 205.573
( 732 ) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.277
( 732 ) Giorgifred Co., Wilmington, Delaware (US)
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( 111 ) 206.300
( 732 ) Pikó Csaba, Budaörs (HU)
( 111 ) 207.152
( 732 ) Corax-Bioner Biotechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budaörs (HU)
( 111 ) 207.929
( 732 ) Covidien LP, Mansfield, MA (US)
( 111 ) 230.946
( 732 ) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
A rovat 56 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 20 03800
( 731 ) GSK Consumer Healthcare SARL, Prangins (CH)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 210 ) M 20 02448
( 731 ) Török Immo Ingatlanhasznosító Kft., Velence (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Helyreigazítás
A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 2021. április 28-án megjelent „Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése”
rovatában, az M2100010 ügyszámú védjegybejelentés hibásan jelent meg.
Helyesen a következő:
( 210 ) M 21 00010
( 220 ) 2021.01.04.
( 731 ) BUDIŠ a. s., Budiš (SK)
( 300 ) POZ 2465-2020 2020.11.02. SK
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32 Tonik [nem gyógyhatású italok].

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 746.325
( 541 ) PUREVAX
( 511 ) 5
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 780.657
( 541 ) LAMARIN
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 918.751
( 541 ) Transco
( 511 ) 36, 39
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 945.853
( 546 )
( 511 ) 3
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.501.788
( 541 ) NICE CODE
( 511 ) 3
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.510.902
( 541 ) mygreenway
( 511 ) 35
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.515.233
( 541 ) NUTRILIFE
( 511 ) 5, 29-30
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.517.401
( 546 )
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( 511 ) 3
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.545.966
( 541 ) WELLLAB
( 511 ) 5, 30, 32
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.559.782
( 546 )

( 511 ) 41
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.563.732
( 541 ) Q-SYS REFLECT
( 511 ) 42
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.573.045
( 541 ) HELLOGO
( 511 ) 9
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.076
( 541 ) TOFFINO
( 511 ) 30
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.349
( 541 ) BALANCER
( 511 ) 5, 29-30, 32
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.482
( 546 )
( 511 ) 29-30
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
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( 111 ) 1.573.547
( 546 )

( 511 ) 35, 37, 41-42
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.599
( 546 )
( 511 ) 3, 5, 29-30, 35, 44
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.612
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.620
( 541 ) FOET
( 511 ) 3
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.640
( 541 ) FOCUS
( 511 ) 32
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.812
( 541 ) COMSY
( 511 ) 9, 42
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.876
( 546 )
( 511 ) 9, 37
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.877
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( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.882
( 546 )
( 511 ) 30
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.885
( 541 ) ASPI-ANGIN
( 511 ) 5
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.910
( 541 ) LIDO-ANGIN
( 511 ) 5
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.926
( 546 )

( 511 ) 30, 32
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.954
( 546 )

( 511 ) 16
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.961
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( 546 )

( 511 ) 1, 16-17
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.963
( 546 )
( 511 ) 1-2, 29-30, 35
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.573.995
( 546 )
( 511 ) 9, 25
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.574.012
( 546 )
( 511 ) 7, 9, 42
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.574.014
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.574.069
( 541 ) YELLOW GOES GREEN
( 511 ) 9, 35-36, 38, 42
( 580 ) 2021.02.04.
( 450 ) GAZ 03/2021
( 111 ) 1.574.114
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( 546 )

( 511 ) 18, 25
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.574.175
( 546 )

( 511 ) 30, 43
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.574.197
( 546 )

( 511 ) 6, 9, 12, 20, 37, 42
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.574.365
( 541 ) LE QUART D~HEURE ICONIQUE
( 511 ) 3, 44
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.574.432
( 546 )

( 511 ) 16
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.574.459
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( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.574.487
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.574.552
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.574.620
( 541 ) Medibless
( 511 ) 3
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.574.744
( 541 ) Dermapen
( 511 ) 10
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.574.784
( 546 )
( 511 ) 17
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
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( 111 ) 1.574.799
( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.574.835
( 541 ) edubites
( 511 ) 41
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.574.870
( 541 ) ATERETO
( 511 ) 5
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.574.930
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.574.992
( 541 ) TRANAXDOL
( 511 ) 5
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.575.041
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.575.054
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.575.093
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( 546 )

( 511 ) 34
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.575.106
( 546 )
( 511 ) 43
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.575.185
( 546 )

( 511 ) 9-10
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.575.232
( 546 )

( 511 ) 41, 43-44
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.575.270
( 546 )

( 511 ) 16
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.575.311
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( 546 )

( 511 ) 9, 16, 41
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.575.313
( 541 ) LE QUART D~HEURE ALCHIMIQUE
( 511 ) 3, 44
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.575.378
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
( 111 ) 1.575.467
( 546 )

( 511 ) 3, 5, 8, 16, 21
( 580 ) 2021.02.11.
( 450 ) GAZ 04/2021
A rovat 61 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 1.538.138
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.553.388
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.553.389
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.553.391
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.553.442
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.553.447
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.553.459
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.553.463
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.553.520
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.553.609
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.553.761
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.553.887
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.554.080
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.554.096
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.554.209
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.554.230
( 151 ) 2021.04.30.
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( 111 ) 1.554.427
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.554.431
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.554.468
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.554.537
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.554.559
( 151 ) 2021.04.30.
( 111 ) 1.554.681
( 151 ) 2021.04.30.
A rovat 22 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI EREDETMEGJELÖLÉS-KÖZLEMÉNYEK
Nemzetközi eredetmegjelölés-bejelentések meghirdetése
(111) 1150
(151) 2020.03.03.
(250) Tunézia
(450) Meghirdetés alatt/ No: 49/2020

(540) ﺯﻳﺖ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﺗﺒﺮﺳﻖ
Huile d’Olive Téboursouk

(511) Olive oil
(Olivaolaj)

(111) 1151
(151) 2020.08.07
(250) Costa Rica
(450) Meghirdetés alatt/ No: 49/2020
(540) TARRAZÚ
(511) Coffee
(Kávé)

(111) 1152
(151) 2020.10.21
(250) Kambodzsa
(450) Meghirdetés alatt/ No: 49/2020
(540) េ្រមចកំពត/Kampot Pepper
Mrech Kampot
(511) Pepper
(Bors)

(111) 1153
(151) 2020.10.23
(250) Szerbia
(450) Meghirdetés alatt/ No: 49/2020
(540) Злакуса / Zlakusa
(511) Handmade pottery in a traditional way, on potters wheel from the mass of clay and calcite in equal ratio 50%-50% or
60%-40% for large pots.
(Hagyományos módon, kézzel készített kerámia, fazekaskeréken, agyag és kalcit tömegéből egyenlő arányban, 50%-50%
vagy 60%-40%-ban nagyméretű edények esetén)

(111) 1154
(151) 2020.10.23
(250) Szerbia
(450) Meghirdetés alatt/ No: 49/2020
(540) Пешкири шабачког краја / Peškiri šabačkog kraja
(511) Hand woven towels made from natural raw material decorated by embroidery, lace or fringes
(Kézzel szőtt törölköző természetes alapanyagból, hímzéssel, csipkével vagy rojtokkal díszítve)
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 9. szám, 2021.05.14.
Nemzetközi eredetmegjelölés-bejelentések meghirdetése
(111) 1155
(151) 2021.03.22
(250) Tunézia
(450) Meghirdetés alatt/ No: 50/2021
(540)  ﺗﻴﻦ ﺩﺟﺒﺔ/ Figues de Djebba
Tin djebba
(511) Figs
(Füge)
A rovat 6 darab közlést tartalmaz.
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