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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 233.847
( 151 ) 2021.03.16.
( 210 ) M 20 02483
( 220 ) 2020.08.20.
( 732 ) Borbás István, Komló (HU)
Divós József, Máriakálnok (HU)
Horváth Péter Ákos, Nyúl (HU)
Kovács Ferenc, Gönyű (HU)
Márkus Dominik, Enese (HU)
( 541 ) Vándor
( 511 ) 41

Előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; előadóművészek művészeti vezetése;

előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása;
előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;
fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;
gálák, díszünnepélyek rendezése; koncerttermek, varieték; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; konferenciák,
kiállítások és versenyek szervezése; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; könnyed szórakoztató
szolgáltatások; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú
rendezvények szervezése; kulturális tevékenységek; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;
kulturális szolgáltatások; kulturális show-k szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;
kulturális események lebonyolítása; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális célú műsorok
szervezése; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális tevékenységek lebonyolítása;
megrendelésre történő dalszerzés nem reklámcélokra; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre
(szponzori, promotor szolgáltatások); oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; online
szórakoztatás; partiszervezés; rádiós és televíziós show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós
szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások
(szórakoztatás); rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok
szervezése; rodeó show-k; show-k gyártása; show-k, műsorok rendezése; színpadi show-k szervezése; televíziós
zenei koncertek; zene komponálása; zenei rendezvények szervezése; zenei versenyek szervezése; zenekar
[együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; zenés helyek művészeti
vezetése; zenés show-k készítése; zenés szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási
szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások; nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és
kulturális tevékenységek, koncert szolgáltatások, élőzenés koncertek, koncertek bemutatása, zenés koncertek,
koncertek szervezése, koncertek prezentálása, helyfoglalás koncertre, jegyfoglalás koncertekre, koncerttermek,
varieték, koncert szolgáltatások (éneklés), popzenei koncertek szervezése, rádiós zenei koncertek, élő zenei
koncertek, televíziós koncertek, zenei koncertek bemutatása, koncertjegy foglalási szolgáltatások, jegyfoglalási
szolgáltatások koncertekre, koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások, koncertek mint szórakoztatási
szolgáltatások, koncertjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások, szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások
formájában, hangversenyek koncertek szervezése, lebonyolítása; nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás, sport- és
kulturális tevékenységek; koncert szolgáltatások; élőzenés koncertek; koncertek bemutatása; zenés koncertek;
koncertek szervezése; koncertek prezentálása; helyfoglalás koncertre; jegyfoglalás koncertre; koncerttermek,
varieték, koncert szolgáltatások (éneklés); popzenei koncertek szervezése; rádiós zenei koncertek; élő zenei
koncertek; televíziós koncertek; zenei koncertek bemutatása; koncertjegy foglalási szolgáltatások; jegyfoglalási
szolgáltatások; koncertjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások
formájában; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 233.859
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( 151 ) 2021.05.06.
( 210 ) M 20 02112
( 220 ) 2020.07.22.
( 732 ) Baraksó Ákos, Budapest (HU)
Kenyeres Péter, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
41

Marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások.
Közösségi kulturális rendezvények szervezése.

( 111 ) 233.874
( 151 ) 2021.05.06.
( 210 ) M 20 02114
( 220 ) 2020.07.22.
( 732 ) Kenyeres Péter, Budapest (HU)
Baraksó Ákos, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése.

( 111 ) 233.892
( 151 ) 2021.03.11.
( 210 ) M 20 00365
( 220 ) 2020.02.06.
( 732 ) dr. Bögöthy Zsolt, Szentes (HU)
( 740 ) dr. Kaszás Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5

Hajtáplálók; hajápoló készítmények; hajápoló szerek férfiaknak és nőknek; szépítő készítmények a hajra.
Hajnövesztő készítmények; gyógyhatású hajápoló készítmények; gyógyhatású hajnövesztő szerek,

készítmények; hajnövekedést serkentő gyógyhatású készítmények; vitaminkészítmények; vitamintabletták;
vitamin kiegészítők; hajvitaminok; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminkészítmények
ételkiegészítők formájában; humán étrendkiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással.
( 111 ) 233.921
( 151 ) 2021.03.17.
( 210 ) M 20 00729
( 220 ) 2020.03.06.
( 732 ) Idealbody Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., Budapest
( 541 ) Egyszerűen működik. Turbó diéta
( 511 ) 5

Diétás termékek vagy élelmiszerek, diétás kenyerek, diétát támogató folyadékok, italok, italporok, gélek,

kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátum, granulátum tapaszok, vitaminkészítmények,
ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; enzimkészítmények gyógyászati használatra; tejcukor (laktóz),
gyógyteák.
29

Tej és tejtermékek; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
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(dzsemek), kompótok; fehérjekészítmények és adalékok étkezési célra, fehérjetartalmú diétás desszertek, étrend

kiegészítők, vitamin készítmények, enzimek, diétás vagy diétát támogató fehérje tartalmú folyadékok és
turmixok, italok, italporok, gélek, kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátumok,
granulátumok, fehérje chips.
30

Kávé, tea, diétát támogató teák; kakaó, csokoládé, csokoládépor, cukor, rizs, kávépótló szerek; gluténmentes

készítmények, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok;
méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; diétás kekszek, snackek,
dzsemek, krémek, pudingporok, turmixpor.
( 111 ) 234.123
( 151 ) 2021.05.14.
( 210 ) M 20 02885
( 220 ) 2020.09.28.
( 732 ) ARlab Tech Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 234.124
( 151 ) 2021.05.14.
( 210 ) M 20 03127
( 220 ) 2020.10.16.
( 732 ) Komaság János, Bátorliget (HU)
Csóka Bence, Bátorliget (HU)
( 541 ) Hemplux
( 511 ) 3

Bőrápoló kozmetikai krémek; folyékony krémek (kozmetikumok); kozmetikai krémek az arc és a test

számára; kozmetikumok krémek formájában; regeneráló krémek kozmetikai használatra.
5

Étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők kozmetikai

hatással; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítők gyógyászati célokra.
( 111 ) 234.125
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03120
( 220 ) 2020.10.14.
( 732 ) Perfect Informatika Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) Kacsukpatent Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; felhasználói

értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása
szórakoztató vagy kulturális célokra; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési
célokra; gyakorlati képzés [szemléltetés]; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási
szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés); mentorálás; oktatás
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biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek

által nyújtott oktatási szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);
sportversenyek rendezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások
[fitneszedzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; testnevelés; tornatanítás;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása.
( 111 ) 234.206
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03303
( 220 ) 2020.11.04.
( 732 ) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) Eredeti Bambi Narancsízű
( 511 ) 32

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

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 111 ) 234.207
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 02958
( 220 ) 2020.10.02.
( 732 ) VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gizella Endre, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 234.209
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 02816
( 220 ) 2016.11.21.
( 732 ) SHS International Ltd., Liverpool (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DAMIN
( 511 ) 5

Speciális gyógyászati rendeltetésű élelmiszerek; diétás anyagok gyógyászati használatra; élelmiszerek orvosi

használatra, beleértve élelmiszerek babáknak, csecsemőknek és betegeknek; erősítő ételek gyógyászati
használatra, beleértve a csecsemőknek, kisgyermekeknek és rokkantaknak szánt ételeket; diétás
táplálék-kiegészítők orvosi használatra; táplálkozási termékek gyógyászati használatra; vitamin kiegészítők; a
fent említett termékek egyike sem intravénás használatra szánt; minden áru metabolikus sütőkeverékben; a fent
említettekbe nem tartoznak bele az állatgyógyászati termékek és készítmények.
( 111 ) 234.211
( 151 ) 2021.05.14.
( 210 ) M 20 02094
( 220 ) 2015.03.16.
( 732 ) Twitter, Inc., San Francisco California (US)
( 740 ) Dr. Tilk Rita és Dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) PERISCOPE
( 511 ) 9

Letölthető szoftverek és mobilalkalmazások közösségi hálózatépítéshez; letölthető szoftverek elektronikus

média, videók, valós idejű hírek, szórakoztató tartalmak vagy információk interneten és más kommunikációs
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hálózaton való feltöltését, létrehozását, posztolását, szerkesztését, bemutatását, megjelenítését, blogolását,

megosztását, streamelését és továbbítását lehetővé tévő mobilalkalmazás formájában; elektronikus média, videók,
valós idejű hírek, szórakoztató tartalmak vagy információk interneten és más kommunikációs hálózaton való
feltöltését, létrehozását, posztolását, szerkesztését, bemutatását, megjelenítését, blogolását, megosztását,
streamelését és továbbítását lehetővé tévő letölthető szoftverek.
41

Szórakoztató és valós idejű hírekre vonatkozó online tájékoztatás; riporteri szolgáltatások; szórakoztatási

szolgáltatások, nevezetesen szórakoztató tartalmakat és valós idejű hírtartalmakat kínáló audio- és audiovizuális
programok streamelése az interneten és egyéb kommunikációs hálózatokon keresztül.
42

Elektronikus média, videók, valós idejű hírek és szórakoztató tartalmak és egyéb információk rögzítését,

továbbítását, bemutatását, megjelenítését, blogolását, megosztását, streamelését és átvitelét lehetővé tevő, nem
letölthető szoftvert kínáló weboldal biztosítása; elektronikus média, videók, valós idejű hírek, szórakoztató
tartalmak vagy információk feltöltését, létrehozását, posztolását, szerkesztését, bemutatását, megjelenítését,
blogolását, megosztását, streamelését és átvitelét lehetővé tevő, nem letölthető online szoftver ideiglenes
használatának biztosítása; a felhasználók számára videók és digitális tartalom feltöltését, posztolását,
megjelentetését, streamelését és megosztását lehetővé tevő, nem letölthető szoftver ideiglenes használatát
lehetővé tevő webhosting platform biztosítása; a regisztrált felhasználók számára közösségi hálózatépítésben való
részvételt lehetővé tevő online közösség létrehozása; videotartalmak weboldalakba, alkalmazásokba és harmadik
személyek szoftvereibe történő integrálására szolgáló alkalmazás-programozási interfész (API) szoftvert kínáló
alkalmazás-szolgáltató.
45

On-line közösségi-hálózati szolgáltatások; közösségi hálózatépítő platform biztosítása az interneten és

kommunikációs hálózatokon keresztül szórakoztatási célokra.
( 111 ) 234.212
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 02184
( 220 ) 2020.07.28.
( 732 ) Hajnal Petra, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatás és tanítás; képzés és oktatás; oktatási célú műhelyek; képzés,

tanítás és oktatás biztosítása; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási
szolgáltatások a cukrászathoz kapcsolódóan; cukorvirág készítés oktatási szolgáltatások; cukor alapanyagú
virágforma cukrászati termékek készítésének oktatása; cukrász oktatás; cukrászati oktatás; cukrászati ágazattal
kapcsolatos oktatási szolgáltatások.
( 111 ) 234.213
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03300
( 220 ) 2020.11.04.
( 732 ) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) Kolomed KOLOPI GYÓGYISZAP
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 234.232
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( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03357
( 220 ) 2020.11.09.
( 732 ) Canal+ Luxembourg s. á r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Elektronikus berendezések, készülékek és műszerek, nevezetesen antennarendszerek és átviteli készülék;

távközlési felszerelés; dekóderek; képek és hangok kódolására és dekódolására használt berendezések;
adatfeldolgozó berendezések; hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló
készülékek.
37

Telekommunikációs berendezések telepítése, karbantartása és javítása.

38

Távközlés; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; hangok és képek műholdon, interneten és egyéb

telekommunikációs eszközökön keresztül történő átvitele; televízióműsorok átvitele analóg és digitális
technológia segítségével és fizetésen alapuló megtekintés (pay per view) révén; üzenetváltások elektronikus úton;
kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; üzenetek, képek és szövegek számítógéppel támogatott
továbbítása; szolgáltatások a távközlés terén, nevezetesen telekommunikációs konzultációs szolgáltatások és
tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; elektromos hozzáférés biztosítása kommunikációs hálózatokhoz és az
internethez, valamint extranetekhez; elektronikus üzenetátvitel; információk és adatok számítógépes hálózatok és
internet révén történő átvitele és terjesztése; kommunikációs szolgáltatások biztosítása e-mailekkel kapcsolatban;
képek és hangok átvitelére használt felszerelések bérlésével és kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások;
multiplex továbbítás; igény szerinti videós (videó on demand) szolgáltatással rendelkező internetes portál,
telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítására szolgáló információs irodák elérésének
biztosítása.
41

Nevelés, szórakoztatás, képzések és tanfolyamok; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai rádiós és

televíziós műsorok gyártása; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; könyvek és folyóiratok kölcsönzése;
publikálás és könyvek, újságok, valamint magazinok publikálása; rádió és televízióműsorok összeállítása;
szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; film-, és videókölcsönzés; tájékoztatás a szórakoztatás
területén; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; elektronikus kiadói szolgáltatások, azaz mások
szöveges és grafikai munkáinak megjelentetése; online könyvtári szolgáltatások, nevezetesen újságok,
magazinok, fényképek és képek online könyvtárainak biztosítása online számítógépes hálózat útján; könyvek és
folyóiratok online ismertetőinek közzététele; a tudományra és technológiára vonatkozó időszaki kiadványok,
hírek és cikkek elektronikus, online publikálása; elektronikus kiadói szolgáltatások, nevezetesen szövegek és
grafikák kiadása az online felhasználók szavazatainak eredménye alapján.
( 111 ) 234.233
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03174
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Szalai Anikó, Vecsés (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Alkalmi öltönyök; báli ruhák; egyrészes ruhák; esküvői ruhák; estélyi ruházat; estélyi, alkalmi kabátok;

felsőruházat; fiú felsőruházat; jégtáncos ruházat; kisgyermek ruházat; koszorúslány ruhák; lányka felsőruházat;
menyasszonyi ruhák; női alkalmi ruhák; női felsőruházat; női ruhák; öltönyök; ruházati cikkek; tánc unitard
[balett-trikók, táncruhák]; tánchoz való öltözékek; tánchoz viselt öltözék; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek.
35

Ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ruházati cikkek es ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi
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szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások

a ruházat területén; divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
40

Szabás, ruhaanyagok szabása; mérték utáni szabóság; szabászat vagy ruhakészítés; szabászat [egyedi

gyártás]; ruhaszabás; varrás es ruhakészítés; ruhakészítésre vonatkozó tájékoztatás.
( 111 ) 234.234
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03176
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Indepack Magyarország Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) FLAMOBOX
( 511 ) 16

Papírból készült tárolók csomagolási célokra; papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok; papírból

készült tasakok csomagoláshoz; kartonból készült csomagolóanyag; kartontálcák ételek csomagolására;
csomagolásra szolgáló kartondobozok; csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolóanyagok
élelmiszerekhez; papírlapok csomagoláshoz; papírzacskók csomagoláshoz; csomagolópapír; csomagolóanyagok
élelmiszerekhez; ételcsomagolópapír; papírkartonok, dobozok ételszállításhoz; biológiailag lebomló papírpép
alapú tárolók elvitelre felszolgált ételekhez.
( 111 ) 234.235
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 02638
( 220 ) 2020.09.04.
( 732 ) NN INTERNATIONAL HOLDING GROUP Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Adatfeldolgozó készülékek, berendezések, akkumulátor dobozok, akkumulátor- és elemtöltők (1),

akkumulátor- és elemtöltők (2), anódtelepek, antennák, anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez
[huzalok, kábelek], áramátalakítók, transzformátorok, áram-egyenirányítók, áramkör bekapcsolók, áramköri
megszakítók (1), áramköri megszakítók (2), áramlásmérők, fogyasztásmérők, árammérők, ampermérők,
áramtároló rácsok elemekhez, armatúrák, forgórészek [elektromosság], automatikus időkapcsolók, azonosító
héjak, hüvelyek elektromos vezetékekhez, balesetek elleni védőkesztyűk, berregők, hangjelzők, áramszaggatók,
betörésgátló riasztókészülékek, biochipek, biometrikus azonosító kártyák, biztonsági felügyelő robotok,
biztonsági tokenek [kódoló eszközök], biztosítékok, chipkártyák [integrált áramkörös kártyák], csatlakozások
elektromos vezetékekhez, csatlakozások, kábelsaruk [villamosság], csatlakozott karkötők [mérőműszerek],
csatolók [adatfeldolgozó berendezés], egér [számítógép periféria], elágazódobozok [elektromosság],
elágazódobozok [villamosság], elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez, elektrodinamikai készülékek jelzések,
jelzőlámpák távirányítására, elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére, elektromágneses tekercsek
(1), elektromágneses tekercsek (2), elektromos ajtócsengők, elektromos akkumulátorok járművekhez, elektromos
aljzatok, elektromos átalakítók, elektromos csatolások (1), elektromos csatolások (2), elektromos elemek,
akkumulátorok (1), elektromos elemek, akkumulátorok (2), elektromos elemek, akkumulátorok (3), elektromos
elemek, akkumulátorok (4), elektromos érintkezők, elektromos és elektronikus effekt egységek hangszerekhez,
elektromos induktorok, elektromos kábelek (1), elektromos kábelek (2), elektromos kábelkötegek autókhoz,
elektromos kerítések, elektromos kisülési csövek, nem világítási célra, elektromos kollektorok, elektromos
kommutációs készülékek, elektromos konverterek, elektromos riasztócsengők, elektromos távgyújtó készülékek,
elektromos tekercsek, elektromos veszteségjelzők, veszteségindikátorok, elektromos vezetők, vezetékek,
elektromos zárak, elektroncső, elektronikus árucímkék, termékcímkék, elektronikus belépés-ellenőrzési
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rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz, elektronikus interaktív táblák, elektronikus

jeladók, elektronikus kijelzőtáblák, elektronikus lakatok, elektronikus numerikus kijelzők, elemek, telepek
világításhoz, elosztódobozok [elektromosság], elosztó pultok, konzolok [elektromosság], elosztótáblák
[elektromosság], fénykibocsátó diódák [LED], töltőállomások elektromos járművekhez, USB pendrive-ok,
védőfóliák okostelefonokhoz, vékony kliens számítógépek, vezérlőpanelek [elektromosság], vezetékcsatornák,
kábelcsatornák [elektromosság], vezetékek, elektromos, vezeték nélküli telefonok, világító jeladók, világító jelek,
világító vagy mechanikai jelzések, villamosított sínek fényszórók felszerelésére, villanófények, villogók.
11

Bányászlámpák, biztonsági lámpák, elektromos zseblámpák, fénycsövek világításra, fény diffúzorok,

foglalatok elektromos lámpákhoz, LED-diódás világító berendezések, utcai lámpák, világító berendezések és
készülékek.
( 111 ) 234.236
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03177
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Ferenci Gergő, Dorog (HU)
Kalmár Mendel Ádám, Győr (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 42

Alkalmazásszoftverek fejlesztése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok és weboldalak

tervezése és fejlesztése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; online weboldalak tervezése, kialakítása és
fejlesztése harmadik felek részére; számítógépes alkalmazás fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási
megoldások fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése; weboldalak készítése és karbantartása mások számára;
weboldal fejlesztő szolgáltatások; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldalak aktualizálása; weboldalak
karbantartása; weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak programozása; weboldalak tervezése,
létrehozása és programozása; weboldalak tervezésével kapcsolatos tanácsadás.
( 111 ) 234.237
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03175
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Várhegyiné Bakos Orsolya, Pomáz (HU)
Várhegyi Tamás, Pomáz (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) Smart Angel
( 511 ) 35

Adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; irodai tevékenységek szolgáltatásai; titkári és

irodai szolgáltatások; számlázási szolgáltatások; adminisztratív könyvelés; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó
vállalkozás az ügyfélkapcsolat-kezelés területén; ügyfelkapcsolat-kezelés; marketing szolgáltatások; marketinggel
kapcsolatos adminisztráció; statisztikák összeállítása; marketingadatok statisztikai értékelése; piackutatási
statisztikák elemzése; statisztikai információk összeállítása; statisztikai elemzés és jelentéskészítés;
szövegszerkesztési és gépírási szolgáltatások; számítógépesített szövegszerkesztés; adatbázis menedzsment;
számítógépes adatbázis menedzsment; adatok rendszerezése számítógépes adatbázisokban; információk
összegyűjtése és bevitele számítógépes adatbázisokba; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése
és rendezése; vásárlási megrendelések ügyintézése; számítógépes megrendelések adminisztratív feldolgozása;
megrendelések felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; telefonon vagy számítógépen leadott
megrendelések adminisztratív feldolgozása; audio és/vagy vizuális bemutatók készítése cégek részére.
41

Adminisztratív képzéssel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; video szerkesztés; videofelvételek

szerkesztése; marketinghez kapcsolódó képzési szolgáltatások.
M1269

42

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 10. szám, 2021.05.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Grafikai szolgáltatások; számítógépes grafikai szolgáltatások; prezentációk készítése; weboldalak

aktualizálása; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldal tervezés, készítés; weboldal szerkesztés.
( 111 ) 234.238
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03173
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Hunics Tímea, Diósd (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) MANDORLA
( 511 ) 25

Strandruházat; úszódressz, fürdőruha; női fürdőruhák; alsóruházat, fehérneműk; fehérnemű; funkcionális

fehérnemű; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; női alsóruházat, fehérnemű; trikók; trikó
[alsónemű], kombiné; legging nadrágok, cicanadrágok; női ruhák; szoknyák; bodyk [alsóruházat]; bodyk
[ruházat]; pólók; köntösök, pongyolák; halóruhák.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

strandruházat; úszódressz, fürdőruha; női fürdőruhák; alsóruházat, fehérneműk; fehérnemű; funkcionális
fehérnemű; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; női alsóruházat, fehérnemű; trikók; trikó
[alsónemű], kombiné; legging nadrágok, cicanadrágok; női ruhák; szoknyák; bodyk [alsóruházat]; bodyk
[ruházat]; pólók; köntösök, pongyolák; halóruhák.
( 111 ) 234.239
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03171
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Szt. Kristóf Rendezvényközpont Kft., Zamárdi (HU)
( 740 ) Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33
35

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció (árubemutatás, áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások
beszerzése más cégeknek], célzott marketing, hirdetési- és reklámszolgáltatások, kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, rádiós reklámozás, reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, televíziós reklámozás, szabadtéri reklámozás, hirdetés).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (éttermi szolgáltatások, szállodai szolgáltatások, vendéglátás,

bár szolgáltatások).
( 111 ) 234.240
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03356
( 220 ) 2020.11.09.
( 732 ) Canal+ Luxembourg s. á r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Direct One
( 511 ) 9

Elektronikus berendezések, készülékek és műszerek, nevezetesen antennarendszerek és átviteli készülék;
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távközlési felszerelés; dekóderek; képek és hangok kódolására és dekódolására használt berendezések;

adatfeldolgozó berendezések; hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló
készülékek.
37

Telekommunikációs berendezések telepítése, karbantartása és javítása.

38

Távközlés; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; hangok és képek műholdon, interneten és egyéb

telekommunikációs eszközökön keresztül történő átvitele; televízióműsorok átvitele analóg és digitális
technológia segítségével és fizetésen alapuló megtekintés (pay per view) révén; üzenetváltások elektronikus úton;
kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; üzenetek, képek és szövegek számítógéppel támogatott
továbbítása; szolgáltatások a távközlés terén, nevezetesen telekommunikációs konzultációs szolgáltatások és
tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; elektromos hozzáférés biztosítása kommunikációs hálózatokhoz és az
internethez, valamint extranetekhez; elektronikus üzenetátvitel; információk és adatok számítógépes hálózatok és
internet révén történő átvitele és terjesztése; kommunikációs szolgáltatások biztosítása e-mailekkel kapcsolatban;
képek és hangok átvitelére használt felszerelések bérlésével és kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások;
multiplex továbbítás; igény szerinti videós (videó on demand) szolgáltatással rendelkező internetes portál,
telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítására szolgáló információs irodák elérésének
biztosítása.
41

Nevelés, szórakoztatás, képzések és tanfolyamok; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai rádiós és

televíziós műsorok gyártása; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; könyvek és folyóiratok kölcsönzése;
publikálás és könyvek, újságok, valamint magazinok publikálása; rádió és televízióműsorok összeállítása;
szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; film-, és videókölcsönzés; tájékoztatás a szórakoztatás
területén; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; elektronikus kiadói szolgáltatások, azaz mások
szöveges és grafikai munkáinak megjelentetése; online könyvtári szolgáltatások, nevezetesen újságok,
magazinok, fényképek és képek online könyvtárainak biztosítása online számítógépes hálózat útján; könyvek és
folyóiratok online ismertetőinek közzététele; a tudományra és technológiára vonatkozó időszaki kiadványok,
hírek és cikkek elektronikus, online publikálása; elektronikus kiadói szolgáltatások, nevezetesen szövegek és
grafikák kiadása az online felhasználók szavazatainak eredménye alapján.
( 111 ) 234.241
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03358
( 220 ) 2020.11.09.
( 732 ) Canal+ Luxembourg s. á r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Elektronikus berendezések, készülékek és műszerek, nevezetesen antennarendszerek és átviteli készülék;

távközlési felszerelés; dekóderek; képek és hangok kódolására és dekódolására használt berendezések;
adatfeldolgozó berendezések; hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló
készülékek.
37

Telekommunikációs berendezések telepítése, karbantartása és javítása.

38

Távközlés; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; hangok és képek műholdon, interneten és egyéb

telekommunikációs eszközökön keresztül történő átvitele; televízióműsorok átvitele analóg és digitális
technológia segítségével és fizetésen alapuló megtekintés (pay per view) révén; üzenetváltások elektronikus úton;
kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; üzenetek, képek és szövegek számítógéppel támogatott
továbbítása; szolgáltatások a távközlés terén, nevezetesen telekommunikációs konzultációs szolgáltatások és
tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; elektromos hozzáférés biztosítása kommunikációs hálózatokhoz és az
internethez, valamint extranetekhez; elektronikus üzenetátvitel; információk és adatok számítógépes hálózatok és
internet révén történő átvitele és terjesztése; kommunikációs szolgáltatások biztosítása e-mailekkel kapcsolatban;
képek és hangok átvitelére használt felszerelések bérlésével és kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások;
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multiplex továbbítás; igény szerinti videós (videó on demand) szolgáltatással rendelkező internetes portál,

telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítására szolgáló információs irodák elérésének
biztosítása.
41

Nevelés, szórakoztatás, képzések és tanfolyamok; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai rádiós és

televíziós műsorok gyártása; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; könyvek és folyóiratok kölcsönzése;
publikálás és könyvek, újságok, valamint magazinok publikálása; rádió és televízióműsorok összeállítása;
szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; film-, és videókölcsönzés; tájékoztatás a szórakoztatás
területén; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; elektronikus kiadói szolgáltatások, azaz mások
szöveges és grafikai munkáinak megjelentetése; online könyvtári szolgáltatások, nevezetesen újságok,
magazinok, fényképek és képek online könyvtárainak biztosítása online számítógépes hálózat útján; könyvek és
folyóiratok online ismertetőinek közzététele; a tudományra és technológiára vonatkozó időszaki kiadványok,
hírek és cikkek elektronikus, online publikálása; elektronikus kiadói szolgáltatások, nevezetesen szövegek és
grafikák kiadása az online felhasználók szavazatainak eredménye alapján.
( 111 ) 234.242
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 02812
( 220 ) 2020.09.22.
( 732 ) CHAVANON Gildas Paul François, DAMPIERRE SUR LOIRE (FR)
CHAVANON Erik Jacques Albert, SEICHES-SUR-LE-LOIR (FR)
CHAVANON Jean-Marie Thierry François, CRETEIL (FR)
CHAVANON Jean Paul, LE POULIGUEN (FR)
CHAVANON Michel Henri, LA ROCHELLE (FR)
CHAVANON Pierre-Yves Benoit, GRENOBLE (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DATIF PC
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek; diétás ételkészítmények és anyagok gyógyászati használatra; ételkiegészítők

emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők, mikrotápanyagok emberi fogyasztásra; probiotikus kiegészítők.
( 111 ) 234.243
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03363
( 220 ) 2020.11.09.
( 732 ) Lantos József 60%, Őrbottyán (HU)
Majosházi Péter 40%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ruházati cikkek és

ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; e-sportesemények szervezése;

e-sportversenyek szervezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése;
versenyek szervezése az interneten; fényképészet.
( 111 ) 234.244
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 02825
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( 220 ) 2020.09.23.
( 732 ) Varga Béla, Kölesd (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Épület javítás; lakatosmunkák [javítás]; asztalosmunkák [javítás]; kerítések javítása; lakóház javítás;

mennyezetburkolat javítása; bútorok javítása; padló javítás; háztartási gépek javítása; csőhálózat javítás; ház
körüli kisebb javítások; lakóházak körüli külső- belső szerelési munkák; víz-gáz- és villanyhálózat javítása,
karbantartása; tető- és csatornajavítás.
( 111 ) 234.250
( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03224
( 220 ) 2020.10.28.
( 732 ) Teleky Zoltán Gábor, Pogány (HU)
( 541 ) Kiskastély Vendéglő
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.251
( 151 ) 2021.05.12.
( 210 ) M 20 03237
( 220 ) 2020.10.29.
( 732 ) Angry Cat Kft., Dabas (HU)
( 554 )

( 511 ) 16

Mesekönyvek; kézműves anyagok papírból; vizuális figyelmet, a szem-kéz koordinációját, a

finommotorikus képességet fejlesztő papíripari termékek gyermekek részére; szókincset, a vizuális szerialitást, a
kézügyességet, az aritmetikai gondolkodást segítő papíripari termékek gyermekek részére; papíripari kreatív
sablonok gyermekek fejlesztéséhez.
28

Fejlesztő játékok kisgyermekeknek; játékos modellező kézműves készletek; kézműves kreatív modell figura

készletek; vizuális figyelmet, a szem-kéz koordinációját, a finommotorikus képességet fejlesztő játékok;
szókincset, a vizuális szerialitást, a kézügyességet, az aritmetikai gondolkodást segítő játékok.
35

Kereskedelmi és online kereskedelmi szolgáltatás a következő termékek vonatkozásában: mesekönyvek;

kézműves anyagok papírból; vizuális figyelmet, a szem-kéz koordinációját, a finommotorikus képességet
fejlesztő papíripari termékek gyermekek részére; szókincset, a vizuális szerialitást, a kézügyességet, az
aritmetikai gondolkodást segítő papíripari termékek gyermekek részére; papíripari kreatív sablonok gyermekek
fejlesztéséhez; fejlesztő játékok kis gyermekeknek; játékos modellező kézműves készletek; kézműves kreatív
modell figura készletek; vizuális figyelmet, a szem-kéz koordinációját, a finommotorikus képességet fejlesztő
játékok; szókincset, a vizuális szerialitást, a kézügyességet, az aritmetikai gondolkodást segítő játékok; mesés
fejlesztő csomagok óvodásoknak.
( 111 ) 234.252
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( 151 ) 2021.04.27.
( 210 ) M 20 03058
( 220 ) 2020.10.13.
( 732 ) Jung Csaba Wilhelm, Visegrád (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás, éttermi szolgáltatás.

( 111 ) 234.260
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 20 03443
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) NEXEDIN
( 511 ) 5

Nőgyógyászati gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.263
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 03076
( 220 ) 2020.10.14.
( 732 ) Atlas Invest B.V., Aalsmeer (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LUCID LABS
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein
étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;
táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők,
tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők,
táplálékkiegészítők; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; karnitint
tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; vitaminokat tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,
élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők,
táplálékkiegészítők; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők;
aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt
élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők; súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők,
étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; testsúlykontrollhoz használt
táplálékkiegészítők, élelmiszer kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; izom- és
tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában;
aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; vitaminkiegészítők; vitamin és ásványi anyag
kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi
táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; étrend-kiegészítők karnitinből; glükózamin étrend-kiegészítők; kreatin
étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrend-kiegészítők; kondroitin étrend-kiegészítők; proteint tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; kreatint tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; karnitint tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; vitaminokat
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tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; ásványi

anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati
használatra; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem
gyógyászati használatra; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,
nem gyógyászati használatra; aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; protein csipszek mint étrend-kiegészítők.
16

Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek (papíráruk); papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; poszterek; reklámplakátok; katalógusok;
reklámkiadványok; nyomtatott hirdetések; hirdetőplakát; csomagolóanyagok; buborékfólia (műanyag -)
csomagoláshoz; műanyag zacskók csomagoláshoz; csomagolóanyagok kartonból; papírból, kartonból vagy
műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz; műanyag vízszigetelő fólia
csomagoláshoz; műanyagfóliák csomagolásra; színes zsebkendők (papírból).
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; cukorkásdobozok; kézi keverőpalackok

[koktél shaker]; koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz; üvegáru italokhoz; cukortartók; ivópalackok;
tárolók, gyógyszeresdobozok, kapszulák és vitaminok számára [nem gyógyászati célokra]; gyógyszeres dobozok
[nem gyógyászati célokra]; háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz.
29

Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek;

proteint tartalmazó tejalapú italok; kreatint, tartalmazó tejalapú italok; karnitint tartalmazó tejalapú italok;
aminosavakat tartalmazó tejalapú italok; proteint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek;
kreatint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, állati eredetű dúsított,
feldolgozott élelmiszerek; vitaminokat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi
anyagokat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, állati eredetű
dúsított, feldolgozott élelmiszerek; glükózamint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek;
aminosavakat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, állati eredetű
élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra; testsúlykontrollhoz
használt, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati
használatra; izom- és tömegnövelő, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában,
nem gyógyászati használatra; proteint tartalmazó tejalapú italok; kreatint tartalmazó tejalapú italok; tejturmix
alapok.
30

Kakaó és kávépótló szerek; fagylaltporok; kávé alapú italok; magas protein tartalmú gabonaszeletek;

palacsinták; pótkávé; pudingok; süteménypor; zab alapú ételek; proteinnel dúsított csokoládészeletek;
sporttevékenységhez csokoládészelet; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; glükóz étkezési használatra;
proteint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kreatint tartalmazó, növényi eredetű
dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek;
vitaminokat tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi anyagokat tartalmazó,
növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott
élelmiszerek; glükózamint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; aminosavakat
tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, növényi eredetű
élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra; testsúlykontrollhoz
használt, növényi eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati
használatra; izom- és tömegnövelő, növényi eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta
formájában, nem gyógyászati használatra.
32

Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); proteint tartalmazó

alkoholmentes italok; kreatint tartalmazó alkoholmentes italok; aminosavakat tartalmazó alkoholmentes italok;
karnitint tartalmazó alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú,
alkoholmentes italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra);
azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok (nem gyógyászati használatra).
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási
szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);
divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;
hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export
ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; konzultáció személyzeti kérdésekben;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
marketing szolgáltatások; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói
szolgáltatások (kereskedelmi támogatás); költségelemzés; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek írása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi
vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs szolgáltatások;
számlakivonatok összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós
reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók számára; vásárlási
megrendelések ügyintézése; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a
következőkre vonatkozóan: emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, tápértékkel
rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint tartalmazó étrend-kiegészítők,
élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
táplálékkiegészítők, karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,
vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, ásványi anyagokat
tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, kondroitint tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők,
élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
táplálékkiegészítők; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre
vonatkozóan: sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők, proteint
tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők
por, kapszula vagy tabletta formájában, kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó
élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, karnitint
tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők
por, kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó
élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, ásványi
anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők,
táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, kondroitint tartalmazó dúsított élelmiszerek,
súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta
formájában, glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők,
étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, aminosavakat tartalmazó dúsított
élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy
tabletta formájában; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre
vonatkozóan: testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por,
kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, proteinalapú étrend-kiegészítők, aminosavakból álló
élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, vitamin- és ásványianyag-alapú kiegészítők; kiskereskedelmi és
nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: vitaminok és
vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők
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formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi élelmiszer-kiegészítők, karnitin alapú

étrend-kiegészítők, glükózalapú étrend-kiegészítők, glükózamin alapú étrend-kiegészítők, kondroitin
készítmények, kondroitin alapú étrend-kiegészítők; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások,
valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: kreatin alapú étrendkiegészítők, sportolóknak szánt protein,
sportolóknak szánt kreatin alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, sportolóknak szánt karnitin alapú
élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, sportolóknak szánt vitamin alapú élelmiszerek, nem gyógyászati
használatra, sportolóknak szánt, ásványi anyag alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, sportolóknak
szánt kondroitin alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, sportolóknak szánt glükózamin alapú
élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, sportolóknak szánt aminosav alapú élelmiszerek, nem gyógyászati
használatra; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre
vonatkozóan: élelmiszerek, melyek proteint tartalmaznak, élelmiszerek melyek kreatint tartalmaznak,
élelmiszerek melyek karnitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek vitaminokat tartalmaznak, élelmiszerek melyek
ásványi anyagokat tartalmaznak, élelmiszerek kondroitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek glükózamint
tartalmaznak, élelmiszerek melyek aminosavakat tartalmaznak, protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-,
ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és kondroitin alapú élelmiszerek; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi
szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: proteint tartalmazó dúsított élelmiszerek,
kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, karnitint tartalmazó dúsított élelmiszerek, vitaminokat tartalmazó
dúsított élelmiszerek, ásványi anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, kondroitint tartalmazó dúsított
élelmiszerek, glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek, aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek,
proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazó
étrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,
kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó
étrend-kiegészítők; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre
vonatkozóan: élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra, súlyszabályozó
élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra,
testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati
használatra; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre
vonatkozóan: izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem
gyógyászati használatra, tej és tejtermékek, tejsavó és egyéb tejtermékek, proteines tej, szójalecitin étkezési
célokra, lenmagolaj étkezési célokra, proteinalapú élelmiszerek, proteint tartalmazó tejalapú italok,
proteincsipszek, kreatint tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek, karnitint tartalmazó tejalapú italok,
proteincsipszek, aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi
szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: szénhidrát alapú élelmiszerek, italok, melyek
proteint tartalmaznak, italok, melyek kreatint tartalmaznak, italok, melyek aminosavakat tartalmaznak, italok,
melyek karnitint tartalmaznak, vitaminokat tartalmazó italok; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi
szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú
italok, energiaitalok, koffeint tartalmazó energiaitalok, energiaitalok [nem gyógyászati használatra], azonnal
fogyasztható alkoholmentes italtermékek, izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok [nem
gyógyászati használatra].
( 111 ) 234.264
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 20 03254
( 220 ) 2020.10.30.
( 732 ) SAVENCIA SA, VIROFLAY, Franciaország (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; vaj; tejszínes krémek.

( 111 ) 234.265
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 20 03259
( 220 ) 2020.10.30.
( 732 ) Budapest Szervíz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Gépjárművek értékesítésével kapcsolatos információnyújtás interneten keresztül; gépjármű értékesítéshez

kapcsolódó reklámszolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi és internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: építőipari gépek és berendezések; építőipari gépek és felszerelések.
37

Építőipari gépek és berendezések javítása vagy karbantartása; építőipari gépek és felszerelések javítása;

járművek karbantartása, szervizelése és javítása; gépjárművek és alkatrészeik javítása és karbantartása;
gépjárművek és azok alkatrészeinek, valamint gépjárműmotorok és azok alkatrészeinek javítása és karbantartása;
járművek és azok alkatrészeinek karbantartás és javítás előtti ellenőrzése.
( 111 ) 234.266
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 20 03260
( 220 ) 2020.10.30.
( 732 ) Healing Green Kft., Győr (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Humán étrendkiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők és
diétás készítmények; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra.
35

Étrendkiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy és internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: humán étrendkiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem
gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők;
táplálékkiegészítők és diétás készítmények; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra.
( 111 ) 234.267
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 20 03262
( 220 ) 2020.10.30.
( 732 ) Barcza Alexandra, Dunakeszi (HU)
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( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

( 546 )
( 511 ) 37

Ruhajavítás; ruhák felújítása; stoppolás [ruhajavítás]; ruházat karbantartása és javítása; ruhajavító

szolgáltatásokkal kapcsolatos információszolgáltatás; ruhajavítási szolgáltatásokkal kapcsolatos
információszolgáltatás; szabászat [javítás]; varrás [javítás].
( 111 ) 234.268
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 20 03434
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GRASELIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.269
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 20 03435
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GRETELAN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.270
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 20 03437
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GRIVOLTIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.271
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 20 03438
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LADERTIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.272
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 20 03440
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) EMBIDON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.273
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 20 03441
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( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CASTANID
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.274
( 151 ) 2021.04.28.
( 210 ) M 20 03442
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) NETERENT
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.277
( 151 ) 2021.04.29.
( 210 ) M 20 01477
( 220 ) 2020.05.28.
( 732 ) Oncompass Medicine Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) ONCODRIVER
( 511 ) 10
44

Orvosi diagnosztikai eszközök.
Orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra.

( 111 ) 234.278
( 151 ) 2021.04.29.
( 210 ) M 20 03249
( 220 ) 2020.10.29.
( 732 ) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Minőségellenőrző terméktesztelés, minőségellenőrző tesztek végrehajtása, ételhigiéniával kapcsolatos

minőség-ellenőrzés, élelmiszerek vizsgálata, élelmiszerek ellenőrzése.
( 111 ) 234.279
( 151 ) 2021.04.29.
( 210 ) M 20 03252
( 220 ) 2020.10.30.
( 732 ) Yotta Trade a.s., Bratislava (SK)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök, ízesített sörök, alkoholmentes sörök, komlókivonatok sörkészítéshez.

( 111 ) 234.280
( 151 ) 2021.04.29.
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( 210 ) M 20 03428
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BALDOMIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.281
( 151 ) 2021.04.29.
( 210 ) M 20 03429
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BAVARTIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.282
( 151 ) 2021.04.29.
( 210 ) M 20 03430
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BLEVANDIX
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.283
( 151 ) 2021.04.29.
( 210 ) M 20 03431
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CABERTYN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.284
( 151 ) 2021.04.29.
( 210 ) M 20 03432
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FRADUXIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.285
( 151 ) 2021.04.29.
( 210 ) M 20 03433
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GLANDURIT
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.294
( 151 ) 2021.04.30.
( 210 ) M 20 00604
M1281

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 10. szám, 2021.05.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2020.02.26.
( 732 ) Kriston Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; éves oktatási konferencia szervezése;

kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések,
szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók
szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése;
képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos
szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; konferencia szolgáltatások;
konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése;
konferenciaszervezés; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú bemutatók szervezése;
kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése;
kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos
konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése;
oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók
szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák
szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú
összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú
szemináriumok tervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok
szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és
lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok
tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással
kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos
szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése;
sportversenyek szervezése és lebonyolítása; tanfolyamszervezés turisták számára; szórakoztatási célú kiállítások
lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása;
szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok;
szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése;
szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztató vetélkedők
szervezése; bemutatók szervezése képzési célokra; csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási
szolgáltatások; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; egészséggel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató
tanfolyamok; egészségügyi problémák elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; erősítő és kondicionáló edzés;
oktatási anyagok fejlesztése; oktatás, tanítás.
( 111 ) 234.295
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 02674
( 220 ) 2020.08.06.
( 732 ) Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 541 ) Tradius
( 511 ) 45

Jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás;
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jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával

kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi tanácsadás
szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások); szellemi tulajdon
licenszelése; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése (jogi szolgáltatások); szellemi tulajdonnal
kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.
( 111 ) 234.299
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 02668
( 220 ) 2020.09.08.
( 732 ) Magyar-Sino Kulturális és Oktatási Intézet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Soponyai Viktória, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális tevékenységek, oktatás.

( 111 ) 234.301
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 02670
( 220 ) 2020.09.08.
( 732 ) Tisza Mozi Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Gyémánt András, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
35

Okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások.
Mozi- és koncertjegyek eladásával, valamint moziban történő filmvetítések és koncertek szervezésének

biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások.
41

Filmszínházi szórakoztató szolgáltatások.

43

Vendéglátás [filmszínházi szórakoztató szolgáltatásokkal összefüggésben].

( 111 ) 234.302
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 03024
( 220 ) 2020.10.06.
( 732 ) Bálint Imre, Kecskemét (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Tisztítószerek járművekhez, fémfelületekhez, műanyagfelületekhez, természetes és műkőfelületekhez,

téglafalakhoz, szobrokhoz, műszálas textíliákhoz, természetes anyagból készült textíliákhoz, olajjal vagy
korommal szennyezett felületekhez, fa, üveg, kerámiafelületekhez, vérrel szennyezett felületekhez.
( 111 ) 234.303
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 02322
( 220 ) 2020.08.06.
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( 732 ) Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; jogi

dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi
megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával
kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi tanácsadás
szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon
licenszelése; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdonnal
kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció;szerzői jogok kezelése.
( 111 ) 234.328
( 151 ) 2021.05.14.
( 210 ) M 20 03085
( 220 ) 2020.10.15.
( 732 ) Natur Gold Farms Kft., Szendrő (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Szerves komposzt anyagok [trágyák].

( 111 ) 234.329
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 03086
( 220 ) 2020.10.15.
( 732 ) SMALLthings Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PAYFUL
( 511 ) 42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 234.330
( 151 ) 2021.05.14.
( 210 ) M 20 03088
( 220 ) 2020.10.15.
( 732 ) Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 234.331
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 02917
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( 220 ) 2020.09.30.
( 732 ) Capital Growth Solutions Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási szolgáltatások; biztosítások

megkötése, értékelése és biztosítási célú becslések; biztosítások megkötése; biztosítások megkötésével
kapcsolatos szaktanácsadás; biztosítás; biztosítási ügyintézés; biztosítási szolgáltatások, biztosítások elrendezése;
biztosítási információ és szaktanácsadás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi
szaktanácsadás és biztosítási szaktanácsadás; biztosításközvetítéssel kapcsolatos szaktanácsadás és információs
szolgáltatás; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; biztosítási
tanácsadás; biztosításközvetítés; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan].
( 111 ) 234.332
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 02918
( 220 ) 2020.09.30.
( 732 ) WELL DONE St. Moritz Kft., Komárom, (HU)
( 740 ) Dr.Kőhidi Ákos, Győr
( 546 )

( 511 ) 3

Csiszoló, polírozó készítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; hajvizek, hajszeszek; nem gyógyhatású

kozmetikumok; illóolajok; illatszerek; nem gyógyhatású szappanok; tisztítószerek; fényesítő készítmények;
fehérítő készítmények; embereknek szánt dezodorok; fényezőszerek bútorokhoz és padlóhoz; kozmetikai
készítmények fürdőkhöz; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz; levegőillatosító készítmények;
mosószerek, mosóporok háztartási tisztítási használatra; kereskedelmi mosószerek; mosószerek/tisztítószerek,
nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; samponok; tisztítókészítményekkel átitatott
babatörlőkendők; tisztítószerek háztartási használatra; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra;
zsírtalanítók, nem gyártási folyamatokhoz.
( 111 ) 234.333
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 02906
( 220 ) 2020.09.29.
( 732 ) FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; üzletek, vállalkozások eladásával

kapcsolatos konzultáció; üzleti információnyújtás vállalkozások számára; üzleti menedzsment támogatás
biztosítása vállalkozás indításához más vállalkozások számára; közös vállalkozások létrehozásával kapcsolatos
üzleti szolgáltatások; segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalkozások üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi
feladatköreinek ügyviteléhez; üzleti tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzletvezetési segítségnyújtás
kereskedelmi vállalkozások alapításához; vállalkozások alapításával és működtetésével kapcsolatos konzultáció;
vállalkozások struktúrájával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó
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tanácsadás; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; e-kereskedelemmel
kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás
biztosítása; reklámszövegek publikálása; üzleti tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti marketing
tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; stratégiai marketinghez
kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos
tanácsadás, konzultáció; növekedés finanszírozásával kapcsolatos üzleti tanácsadás; könyveléshez kapcsolódó
üzleti tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos
tanácsadás; vállalati teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalat felszámolással
kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció;
marketing szolgáltatások; partnerprogram-marketing; marketingtrendek elemzése; marketingtervek elkészítése;
marketingstratégiai vizsgálatok; marketingügynökségi szolgáltatások.
41

Konferenciaszervezés; konferenciaszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;

oktatási konferenciák szervezése; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztatási
célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti
konferenciák szervezése; képzések biztosítása vállalkozások számára; coaching; coaching gazdasági és
menedzselési témákban; személyi coaching [képzés]; mentorálás; üzleti mentorálási szolgáltatások; folyóiratok
publikálása; könyvek publikálása és kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; közösségi
klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; szórakoztató célú rendezvények szervezése; showműsorok
tervezése; show-k gyártása; élő show-k készítése; oktatási célú show-k rendezése.
45

Mentorálás [szellemi]; jogi tanácsadás; adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; ismeretségi, közösségi

hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online
közösségi hálózatépítő szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; szabadalmi oltalommal
kapcsolatos tanácsadás; szerzői jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás;
védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi
tanácsadás]; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tervek védelmével kapcsolatos tanácsadás;
szellemi tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével
kapcsolatos tanácsadás; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; jogi tanácsadás pályázati felhívások
megválaszolásában; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi
tanácsadási célra; szabványok, normák kidolgozásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon
licenszelésével, engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonra vonatkozó
tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási
szolgáltatások egyetemek és kutatóintézetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások
befektetők számára.
( 111 ) 234.334
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 02907
( 220 ) 2020.09.29.
( 732 ) Biró László, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Princz Kornél 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).

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 111 ) 234.335
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 02914
( 220 ) 2020.09.30.
( 732 ) Kárpáti Márton, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ducsay Zsuzsa, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Adatátvitel és adatközvetítés; audio adatok interneten keresztül történő továbbítása; audio-műsorszórás;

audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az interneten keresztül;
digitális audio és videóadások számítógépes világhálón keresztül történő továbbítása; digitális hangsugárzás;
e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás; felhasználók által létrehozott tartalom az
internet segítségével történő továbbítása; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek
elektronikus átvitele; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; információk sugárzása televízión
keresztül; interaktív televízió és rádiósugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül történő
audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül biztosított audio- vagy video-műsorszórási
szolgáltatások; interneten keresztül történő video adatátvitel; internetes protokollt használó televízióhoz
kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó televízióhoz való hozzáférés biztosítása;
kábelrádiós átvitel; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos
információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások;
kábeltelevíziós műsorszórási információk; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek
üzemeltetése; kábeltévés közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; látvány-, képtovábbítás
műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; közvetítés műholdon és kábelen keresztül;
műholdas és kábel közvetítés; műholdas közvetítés; műholdas műsorszórás; műholdas televíziós műsorszórás;
műsoradás kábelen; műsorközvetítés interneten keresztül; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül;
műsorok átvitele kábelen keresztül; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorszórás kábelen
keresztül; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások]; műsorszórással kapcsolatos
tájékoztatási szolgáltatások; pay-per-view [fizetős] televíziós műsorszórás és -közvetítés; pay-per-view [PPV]
televíziós adás; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül;
pénzügyi információ televíziós sugárzása; podcastok átvitele; podcasting szolgáltatások; rádió- és
televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon
keresztül történő közvetítése; rádióadás; rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok továbbítása; rádióprogramok
közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorszórás;
rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós műsorszórás; rádiós
műsorszórással kapcsolatos tájékoztatás; rádiós műsorszóró berendezések működtetése; rádiós programszórás és
-közvetítés; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; rádiótelefonokkal kapcsolatos, televízión
keresztül közvetített információnyújtás; segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások
biztosításához; sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások; szimultán televíziós
közvetítés globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték nélküli hálózatokon keresztül;
szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; zenei műsorszórás; adatbázisokhoz való hozzáférés
biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; az internet segítségével biztosított audiotartalmakhoz való
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telekommunikációs hozzáférés; az internet segítségével biztosított videotartalmakhoz való telekommunikációs

hozzáférés; az interneten és bármely más kommunikációs hálózaton található honlapokhoz való hozzáférés
biztosítása; digitális zenei weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása az interneten; digitális zenei weboldalakhoz
való internetes hozzáférés biztosítása; e-kereskedelmi platformokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten;
elektronikus hangösszeköttetések biztosítása; elektronikus helyekhez, oldalakhoz való hozzáférés biztosítása;
elektronikus információs hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus piactérhez [portálhoz] való
hozzáférés számítógépes hálózatokon való biztosítása; elektronikus videokapcsolatok biztosítása; felhasználói
hozzáférés biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása
adathálózatokban található számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása
számítógépes adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérbeadása
weboldalakhoz [internetszolgáltatók]; hozzáférés lehetővé tétele játékos és szerencsejátékos internetes
webhelyhez; hozzáférési idő bérbeadása számítógépes adatbázishoz; hozzáférési idő értékesítése számítógépes
adatbázisokhoz; igény szerinti szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott televízió-műsorokhoz való
telekommunikációs hozzáférés biztosítása; interneten keresztül történő adatokhoz való hozzáférés biztosítása;
internetes beszélgető fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes felületekhez való felhasználói hozzáférés
biztosítása; internetes fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes platformokhoz való hozzáférés
biztosítása; internetes platformokhoz való hozzáférés biztosítása digitális fényképek cseréje céljából; internetes
portálokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes
portálokhoz való hozzáférés biztosítása harmadik felek megbízásából; internetes webhelyekhez való hozzáférés
biztosítása; internetes weblapos fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; keresőmotorokhoz való felhasználói
hozzáférés biztosítása; kommunikációs hálózatokon lévő adatokhoz való hozzáférés biztosítása; kommunikációs
szolgáltatások adatbázishoz való hozzáféréshez; központi állományokban elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy
dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása távkonzultációhoz; MP3 weboldalakhoz való hozzáférés
biztosítása az interneten; MP3 weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; online adatbázisokhoz való
hozzáférés biztosítása; online multimédiás tartalomhoz való hozzáférés biztosítása; online video-on-demand
szolgáltatáson keresztül biztosított filmekhez és televízió-műsorokhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása;
online video-on-demand szolgáltatáson keresztül biztosított video- és audio tartalmakhoz való hozzáférés
rendelkezésre bocsátása; platformokhoz vagy portálokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten; számítógépes
adatbázis használati idejének értékesítése; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes
hálózatokon tárolt adatbankokhoz történő hozzáférés biztosítása; számítógépes hozzáférés telefonkönyvekhez;
számítógépes világhálózathoz és témák széles körére vonatkozó információkat tartalmazó online lapokhoz való
felhasználói hozzáférés biztosítása; videomegosztó portálhoz való hozzáférés biztosítása; video-on-demand
műsorokat kínáló internetes portálhoz való hozzáférés biztosítása; weboldal továbbító szolgáltatások;
weblog-hozzáférés biztosítása; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus hírügynökségi
szolgáltatások; hírek továbbítása hírügynökségekhez; hírügynökségek; hírügynökségek telekommunikációs
szolgáltatásai; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása];
hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára.
41

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

( 111 ) 234.336
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 02913
( 220 ) 2020.09.30.
( 732 ) Sum János Szilárd, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TITA
( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
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Utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.337
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 02909
( 220 ) 2020.09.29.
( 732 ) FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FIVOSZ Üzleti Show
( 511 ) 35

Kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; üzletek, vállalkozások eladásával

kapcsolatos konzultáció; üzleti információnyújtás vállalkozások számára; üzleti menedzsment támogatás
biztosítása vállalkozás indításához más vállalkozások számára; közös vállalkozások létrehozásával kapcsolatos
üzleti szolgáltatások; segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalkozások üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi
feladatköreinek ügyviteléhez; üzleti tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzletvezetési segítségnyújtás
kereskedelmi vállalkozások alapításához; vállalkozások alapításával és működtetésével kapcsolatos konzultáció;
vállalkozások struktúrájával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó
tanácsadás; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
összehozásával kapcsolatosan; adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; e-kereskedelemmel
kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás
biztosítása; reklámszövegek publikálása; üzleti tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti marketing
tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; stratégiai marketinghez
kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos
tanácsadás, konzultáció; növekedés finanszírozásával kapcsolatos üzleti tanácsadás; könyveléshez kapcsolódó
üzleti tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos
tanácsadás; vállalati teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalat felszámolással
kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció;
marketing szolgáltatások; partnerprogram-marketing; marketingtrendek elemzése; marketingtervek elkészítése;
marketingstratégiai vizsgálatok; marketingügynökségi szolgáltatások.
41

Konferenciaszervezés; konferenciaszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;

oktatási konferenciák szervezése; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztatási
célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti
konferenciák szervezése; képzések biztosítása vállalkozások számára; coaching; coaching gazdasági és
menedzselési témákban; személyi coaching [képzés]; mentorálás; üzleti mentorálási szolgáltatások; folyóiratok
publikálása; könyvek publikálása és kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; közösségi
klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; szórakoztató célú rendezvények szervezése; showműsorok
tervezése; show-k gyártása; élő show-k készítése; oktatási célú show-k rendezése.
45

Mentorálás [szellemi]; jogi tanácsadás; adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; ismeretségi, közösségi

hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online
közösségi hálózatépítő szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; szabadalmi oltalommal
kapcsolatos tanácsadás; szerzői jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás;
védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi
tanácsadás]; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tervek védelmével kapcsolatos tanácsadás;
szellemi tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével
kapcsolatos tanácsadás; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; jogi tanácsadás pályázati felhívások
megválaszolásában; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi
tanácsadási célra; szabványok, normák kidolgozásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon
licenszelésével, engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonra vonatkozó
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tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási

szolgáltatások egyetemek és kutatóintézetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások
befektetők számára.
( 111 ) 234.338
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 02912
( 220 ) 2020.09.30.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás,

szóró-ajándékozás, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések elektronikus médián és a világhálón
keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen,
zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobiltelefonokon
keresztül.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások, áru- és

kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési
alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési hálózatokon keresztül
nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, gépjárműlízing; életjáradék- és
nyugdíjfolyósítási, valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás),
utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan, és építkezési biztosítások,
műtárgybiztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet,
ingatlan beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele; sport- és kulturális
tevékenységek szponzorálása.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális
tevékenységek szervezése, lebonyolítása.
( 111 ) 234.339
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 01705
( 220 ) 2020.06.17.
( 732 ) Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Korlátolt Felelősségű Társaság, Szombathely (HU)
( 740 ) Brandcontrol Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott ügyviteli tanácsadás.
( 111 ) 234.340
( 151 ) 2021.05.03.
( 210 ) M 20 02070
( 220 ) 2020.07.20.
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( 732 ) Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Korlátolt Felelősségű Társaság, Szombathely (HU)

( 740 ) Brandcontrol Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott ügyviteli tanácsadás.
( 111 ) 234.341
( 151 ) 2021.05.12.
( 210 ) M 20 03097
( 220 ) 2020.10.15.
( 732 ) Agrárminisztérium, Budapest (HU)
( 546 )

( 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.
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].
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 111 ) 234.342
( 151 ) 2021.05.12.
( 210 ) M 20 03098
( 220 ) 2020.10.15.
( 732 ) Agrárminisztérium, Budapest (HU)
( 546 )

( 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.
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
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jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,

szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 111 ) 234.346
( 151 ) 2021.05.05.
( 210 ) M 20 02728
( 220 ) 2020.09.14.
( 732 ) Zhao Fei, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

Bútorok; tükrök; keretek.

21

Eszközök; edények.

22

Kötelek és zsinegek.

24

Textíliák és pótanyagaik.

27

Szőnyegek; lábtörlők.

( 111 ) 234.348
( 151 ) 2021.05.10.
( 210 ) M 20 03258
( 220 ) 2020.10.30.
( 732 ) Kovács Bálint, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

Szoftverek programozása gépjárművek kulcsaihoz; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

szoftverek programozása autókulcsokhoz; autókulcs szoftverek programozása; szoftverek programozása
gépjárművek indítókulcsaihoz; szoftveres adatmentés; autókulcsok adatállományának biztonsági mentése; adatok
elektronikai biztonsági másolatkészítő szolgáltatásai; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és
berendezések biztosítása; szoftveres adatkinyerési szolgáltatások; biztonsági adatmentési szolgáltatások.
( 111 ) 234.349
( 151 ) 2021.05.10.
( 210 ) M 20 02902
( 220 ) 2020.09.24.
( 732 ) Orange Cube Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Építészeti tervek; nyomtatott tervrajzok; építészeti makettek; művészeti alkotások és szobrocskák papírból

és kartonból, építészmodellek.
M1292
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Reklámkiadványok tervezése; szórólapok tervezése; reklámlogók tervezése; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámszolgáltatások építészeknek.
37

Építési menedzsment; építési szolgáltatások; lakóingatlanok építése; galériák építése; épületek építése;

épületalapok építése; tetők építése; válaszfalak építése; üzletek építése; uszodakomplexumok építése; iskolák
építése; konyhák építése; falépcsők építése; díszletek építése; sportarénák építése; istállók építése; uszodák
építése; magánlakások építése; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; föld alatti építés;
ingatlanfejlesztési szolgáltatások (építés); helyszínek előkészítése (építés); építési munka felügyelete;
ingatlanépítés; sportcélú komplexumok építése; acélszerkezetek építése épületekhez; verandák, télikertek építése;
irodák, irodaházak építése; kiállító standok építése; házak építése megrendelésre; egyedi épületek építése; üdülési
szálláshelyek építése; építési tárgyú információk; többlakásos épületek építése; építésfelügyelettel kapcsolatos
konzultáció; jótékonysági szolgáltatások nevezetesen építés; építés, építkezés és bontás; építési telkek kialakítása,
hasznosítása; építési munkálatok előregyártott házaknál; üzleti komplexumok építése; szabadidő-komplexumok
építése; kereskedelmi ingatlanok építése; pillérek, oszlopok építése; épületek építése megrendelésre; lakások
építése megrendelésre; építési területek előkészítése; építési tárgyú információk; oktatási épületek építése;
építészeti alkotások restaurálása; építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció; szálláshelyek belső kialakítása
(építés); földalatti építmények, szerkezetek építése; raktárak építése és javítása; oszlopos előtetők, védőtetők
építése; melegházak és üvegházak építése; melegházak és üvegházak építése (felállítás és üvegezés); légi
közlekedési infrastruktúra építése; állami, önkormányzati lakások építése; épületek építés alatti tűzállóvá tétele;
vásári standok és üzletek építése; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; alapozással kapcsolatos
földalatti építési munkák; társasházak, apartmanházak, többlakásos épületek építése; építőmérnöki munkák
helyszíni építési felügyelete; épületek és más szerkezetek építése; egészségügyi célt szolgáló épületek építése;
napenergiát hasznosító közhasznú létesítmények építése; gyártó- és ipari épületek építése; intézményi célt
szolgáló épületek építése; épületek építésével kapcsolatos információs szolgáltatások; helyszíni projektirányítás
épületek építésével kapcsolatban; épületek építésével kapcsolatos online információszolgáltatás; kerti épületek
építése (felállítás és üvegezés); épületek építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos
információszolgáltatás; kiállítási standok, emelvények és bódék építése és felállítása; épületek és más szerkezetek
építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.
42

Építészeti tervezés; belsőépítészeti tervezés; építési tervkészítés; vizuális tervezés; fürdőszoba tervezés;

mérnöki tervezés; iparművészeti tervezés; pubok tervezése; épületek tervezése; épületbővítések tervezése; bárok
tervezése; klubok tervezése; üzlethelyiségek tervezése; redőnyök tervezése; emlékművek tervezése; éttermek
tervezése; irodabútorok tervezése; hajók tervezése; jégszobrok tervezése; névjegykártyák tervezése; irodák
tervezése és tervkészítése; építészeti projekt irányítása; építészeti tervezés várostervezéshez; beltéri dekoráció
tervezése; rácsos tartószerkezetek tervezése; egyedi tervezési szolgáltatások; iparművészeti tervezési
szolgáltatások; grafikus tervezési szolgáltatások; többemeletes irodatornyok tervezése; kiállítási standok
tervezése; ipari üzemek tervezése; lakóparkok, lakótelepek tervezése; tengeri járművek tervezése; irodai terek
tervezése; ipari létesítmények tervezése; szállodák, hotelek tervezése; térszerkezetes építmények tervezése;
fürdőszoba-tervezési szolgáltatások; beltér tervezési szolgáltatások; épületek külsejének tervezése; szolgáltatások
klubok tervezéséhez; műszaki tervtanulmányok készítése; mérnöki tervezés és konzultáció; számítógéppel
támogatott grafikai tervezés; üveg és üvegtermékek tervezése; épületek belső tervezési szolgáltatásai;
belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; videografikák számítógéppel támogatott tervezése;
tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban; tervezési szolgáltatások bútorszövetekkel kapcsolatban;
éttermekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; építésfelügyeleti szolgáltatások (felmérés); építési tervekkel,
projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások ideiglenes
szerkezetekhez; tervezési szolgáltatások nagyszilárdságú szerkezetekhez; sportlétesítmények tervezése és
kialakítása; konyhák tervezése és kialakítása; lakóparkok tervezése és kialakítása; promóciós anyagok grafikus
tervezése; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció;
üzletberendezési tervezéssel kapcsolatos tanácsadás; építészeti szolgáltatások irodaépületek tervezéséhez;
építészeti szolgáltatások bevásárlóközpontok tervezéséhez; építészeti szolgáltatások épületek tervezéséhez;
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építészeti szolgáltatások kereskedelmi épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások kiskereskedelmi épületek

tervezéséhez; építészeti tervezés kültéri elrendezéshez/dekorációhoz; grafikai tervezés internetes weboldalak
összeállításához; kiállításokkal kapcsolatos építészeti tervezési szolgáltatások; belsőépítészeti tervezési
szolgáltatások butikok számára; üzletek kirakataival kapcsolatos tervezési szolgáltatások; tetőfedőelemekkel
kapcsolatos tervezési szolgáltatások; iparművészi munkákkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások; animációk és
speciális effektek tervezése; tervezési szolgáltatások boltok belsejével kapcsolatban; belsőépítészeti tervezési
szolgáltatások boltok számára; tervezési szolgáltatások irodák berendezésével kapcsolatban; tervekkel
kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok készítése; díszletek tervezése televíziós műsorok számára;
kiskereskedelmi helyiségek tervezése és kialakítása; építészeti tervezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
tanácsadási szolgáltatások helyiségek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások tavak tervezésével
kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások
akváriumok tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások futballpályák tervezésével kapcsolatban;
építészeti szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; belsőépítészeti tervező szolgáltatások,
információnyújtás és tanácsadás; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások;
szaniter szerelvények felszerelésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; fürdők, fürdőkádak beszerelésével
kapcsolatos tervezési szolgáltatások; kül- és beltéri tervezési, kivitelezési szolgáltatások; építészeti tervezéssel
kapcsolatos tájékoztatás weboldalon keresztül; építészeti tervezési szolgáltatások a közlekedés és a szállítás
területén; építészeti kutatás.
( 111 ) 234.350
( 151 ) 2021.05.10.
( 210 ) M 20 02719
( 220 ) 2020.09.11.
( 732 ) Dispomedicor Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó Kft., Debrecen (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Higiéniai és szépségápolási cikkek.

( 111 ) 234.351
( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 20 03531
( 220 ) 2020.11.19.
( 732 ) Virgin Electronics Kft., Budapest (HU)
( 541 ) szitakötő
( 511 ) 9

Kamerák; biztonság kamerák.

( 111 ) 234.352
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 03280
( 220 ) 2020.11.03.
( 732 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Aludttej; joghurt; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejsavó;

tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.
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( 111 ) 234.353
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 02398
( 220 ) 2020.08.14.
( 732 ) Tradyss Consulting Kft., Biatorbágy (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Nyelvoktatás, nyelvtanítás; nyelvtanfolyamok; nyelvi korrepetálás; nyelvoktatás szervezése;

nyelvtanfolyamok biztosítása; nyelvtanfolyamok szervezése; nyelviskolák működtetése és nyelvtanfolyamok
tartása; nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
angol nyelvű oktatási szolgáltatások; online nyelvoktatás, nyelvtanítás; online nyelvtanfolyamok; online nyelvi
korrepetálás; online nyelvoktatás szervezése; online nyelvtanfolyamok biztosítása; online nyelvtanfolyamok
szervezése; online nyelviskolák működtetése és nyelvtanfolyamok tartása; online nyelvoktatási és képzési
szolgáltatások; online idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; online angol nyelvű oktatási
szolgáltatások.
( 111 ) 234.355
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 03282
( 220 ) 2020.11.03.
( 732 ) Dr. Luvszandagva Dzsargalszajhan, Budapest (HU)
( 541 ) Kutyavári Team
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 111 ) 234.356
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 02395
( 220 ) 2020.08.14.
( 732 ) Bajtai Viktória, Pécs (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Könyvek; kihajtós könyvek; rajzoló könyvek; színező könyvek; foglalkoztató füzetek gyerekeknek;

foglalkoztató könyvek gyerekeknek; matricás foglalkoztató könyvek, fényképes foglalkoztató könyvek;
gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek; gyermekek számára készült foglalkoztató könyvek.
35

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

szövet játékok; játékszerek gyermekeknek; fejlesztőjátékok kisgyermekeknek; könyvek; kihajtós könyvek;
rajzoló könyvek; színezőkönyvek; foglalkoztató füzetek gyerekeknek; foglalkoztató könyvek gyerekeknek;
matricás foglalkoztató könyvek; fényképes foglalkoztató könyvek; gyermekek számára készült foglalkoztató
füzetek; gyermekek számára készült foglalkoztató könyvek.
( 111 ) 234.357
( 151 ) 2021.05.11.
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( 210 ) M 20 02740
( 220 ) 2020.09.15.
( 732 ) Váci Sándor, Budapest (HU)
( 541 ) CodeBreakers - Be Conscious
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árösszehasonlító

szolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; átmeneti
üzletmenedzsment; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; költségelemzés; kiszervezett vállalatirányítás;
konzultáció személyzeti kérdésekben; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik
fél számára; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; közvélemény-kutatás; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piackutatás (1); piackutatás (2); reklámanyag frissítése;
reklámcélú forgatókönyvírás; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók
kidolgozása, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; ügyfélprofil
meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatásai; üzleti információk, üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások.
( 111 ) 234.358
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 03279
( 220 ) 2020.11.03.
( 732 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Aludttej; joghurt; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejsavó;

tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.
( 111 ) 234.359
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 03283
( 220 ) 2020.11.03.
( 732 ) Riczkó Lajos, Budapest (HU)
Dr. Bene József, Ostoros (HU)
Szabó Ervin, Eger (HU)
( 541 ) Dr Bene-Fitt hasi zsírégető tea
( 511 ) 5

Teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem gyógyászati használatra); gyógyhatású teák,

főzetek.
30

Tea alapú italok.

( 111 ) 234.360
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 03118
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( 220 ) 2020.10.16.
( 732 ) P+K TEX Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek; férfi ruházat; cipők.
Kereskedelmi ügyletek; ruházati cikkek férfi ruházat; cipők kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

( 111 ) 234.361
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 02396
( 220 ) 2020.08.14.
( 732 ) Molnár Éva, Kerepes (HU)
Kultsárné Kálmán Éva, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; edzőcipők, sportcipők; fejpántok sportoláshoz; felszíni

szárazruhák vízi sportokhoz; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőruhák,
úszódresszek; harcművészeti egyenruhák; hosszú ujjú pulóverek; kabátok, dzsekik; kapucnis pulóverek,
melegítőfelsők; kardigánok; lábbelik; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok,
tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrágok, melegítő alsók; mezek,
sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; nadrágok; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportmelltartók;
nedvességfelszívó sportnadrágok; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek,
szvetterek; rövid ujjú sportingek; rövidnadrágok, shortok; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruházat
harcművészetekhez; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek; skortok [sportszoknyák]; sport fejfedők [kivéve
sisakok]; sport felsők, topok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sport sapkák és baseball
sapkák; sportbírói egyenruhák; sportcipők; sportcsizmák, sportbakancsok; szabadidőfelsők, melegítőfelsők;
szabadidős nadrágok; tornaruhák; tréningruha felsők, melegítő felsők; trikók; vízhatlan ruházati cikkek.
35

Férfi ruhákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; női ruhákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati
cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; sport ruházattal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sport
felszerelésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal, sporttáskákkal kapcsolatos kisés nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 234.363
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 00884
( 220 ) 2020.03.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ROSAS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 111 ) 234.364
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 00885
( 220 ) 2020.03.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DOUXETER
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.365
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 00886
( 220 ) 2020.03.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) XETER-AS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.366
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 00889
( 220 ) 2020.03.25.
( 732 ) Pureco IDEA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) PURECO WGC
( 511 ) 6

Rácsozatok fémből; fémből készült szerkezetek és hordozható építmények; fémből készült építési és

szerkezeti elemek.
11

Rácsok; hordalékfogó berendezés víztisztításhoz; víztisztító berendezések.

40

Vízkezelés és víztisztítás.

( 111 ) 234.367
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 00893
( 220 ) 2020.03.26.
( 732 ) Event Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kanyok Zsófia ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása;

kiállításszervezés kereskedelmi célokra.
41

Interaktív szórakoztatás; kulturális események és rendezvények szervezése és lebonyolítása; konferenciák,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása.
( 111 ) 234.368
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 03286
( 220 ) 2020.11.03.
( 732 ) Lavyl Royal Ltd, Nicosia (CY)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
M1298
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( 541 ) Lavylites - Ősenergia. Átalakít. Mélyen.

( 511 ) 3

Gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; felhám ápoló kozmetikai olajok; hidratáló zselék, gélek

[kozmetikai]; bőrfeszesítő kozmetikai készítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai bőrápoló termékek aeroszol
formában; tisztító tejek kozmetikai használatra; szájhigiénés készítmények; összehúzó szerek kozmetikai
használatra; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra; korrektorok [kozmetikai szerek];
feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai]; kozmetikai napvédő készítmények; regeneráló krémek kozmetikai
használatra; kozmetikai arcápoló készítmények; olajok kozmetikai célokra; ránccsökkentő kozmetikai
készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai haj vizek,
-szeszek; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai szerek folyadékok formájában; hidratáló
koncentrátumok [kozmetikai]; szérumok kozmetikai alkalmazásra; hidrolizált kollagén kozmetikai célokra;
kozmetikai szerek; testápolási és szépségápolási készítmények.
5

Gyógyszeres szájspray; oxigén gyógyászati használatra; gyógyszerek; rákellenes készítmények; rák-elleni

szerek; szilárd oxigén gyógyászati használatra; gyógyszeres krémek; étkezést helyettesítő, táplálékkiegészítő,
energianövelő szeletek; növényi eredetű rákellenes készítmények; gyógyszeres spray-k; étrend-kiegészítők
kozmetikai hatással; oxigénfürdők; rák kezelésére szolgáló biogyógyszerek; gyógyszerek és természetes
gyógykészítmények.
( 111 ) 234.369
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 02738
( 220 ) 2020.09.15.
( 732 ) Bujdosó Beruházás Előkészítő és Lebonyolító Kft., Tamási (HU)
( 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
számára; orrcsipeszek búvárok és úszók számára; kesztyűk búvárok számára; víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok,
rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott
kommunikáció és adatok regisztrálása; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; pénzügyi
auditálás.
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; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftverek
frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];
szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; tudományos kutatás.
( 111 ) 234.370
( 151 ) 2021.05.14.
( 210 ) M 20 03250
M1299
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( 220 ) 2020.10.29.
( 732 ) Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest (HU)
( 541 ) Ludovika Egyetemi Kiadó
( 511 ) 41

Könyvkiadás.

( 111 ) 234.371
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 03245
( 220 ) 2020.10.29.
( 732 ) Saame Tools (Shanghai) Import & Export CO., LTD., Shanghai (CN)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Szerszámosládák fémből, üres; szerszámos dobozok fémből, üres; szorítókengyelek kábelekhez és csövekhez;

lakatok; fémgyűrűk, szorítópántok; kislétrák, kettes létrák fémből; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből;
fémcsavarok; fémáruk; fémzárak járművekhez; illesztőbetétek, béléslemezek; széfek (fém vagy nem fém);
levélszekrények fémből; szelepek fémből, nem géprészek; fémlétrák.
7

Fűrészlapok [géprészek]; elektromos kézifúrók; fúrókoronák [gépalkatrészek]; kefék [gépalkatrészek];

pengék [gépalkatrészek]; szerszámok [géprészek]; élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek]; kések
[gépalkatrészek]; nem kézzel működtetett, kézi szerszámok; elektromos kések; fémfeldolgozó gépek;
emelőszerkezetek [gépek]; ragasztópisztolyok, elektromos; termikus lándzsák, lángfúrók [gépek]; fűrészgépek.
8

Kézi csiszolóeszközök; csavarkulcsok [kéziszerszámok]; kalapácsok [kéziszerszámok]; fűrészek

[kéziszerszámok]; csipeszek, fogók; szobrászvésők; reszelők [kéziszerszámok]; vágóeszközök [kéziszerszámok];
kézzel működtetett kéziszerszámok; nem elektromos csavarhúzók; kézi autóemelők; keretek kézifűrészekhez;
emelők; ollók; kézzel működtetett pisztolyok masztix extrudálására.
9

Tolómérők, tolómércék; vonalzók [mérőeszközök]; védőszemüvegek sportoláshoz; védőeszközök személyek

balesetvédelmére; szintező műszerek; fejvédő eszközök; munkavédelmi arcvédő pajzsok; térdpárnák, térdvédők
munkásoknak; védőöltözetek pilóták részére; balesetek elleni védőkesztyűk; ácsvonalzók, famérő lécek;
védőruházat baleset, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek;
védőcipők baleset, sugárzás és tűz ellen.
35

Árubemutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; import-export ügynökségek; értékesítési promóciós szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk
illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; piackutatás; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
munkaerő-toborzás; számlakivonatok összeállítása.
( 111 ) 234.372
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 03424
( 220 ) 2020.11.12.
( 732 ) CONTINENTAL TRAVEL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Gábor László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Utazásszervezés.

( 111 ) 234.373
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 03422
( 220 ) 2020.11.12.
M1300
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( 732 ) CONTINENTAL TRAVEL Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Nagy Gábor László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Utazásszervezés.

( 111 ) 234.374
( 151 ) 2021.05.11.
( 210 ) M 20 03420
( 220 ) 2020.11.12.
( 732 ) Aktív Tours Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Gábor László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Utazásszervezés.

( 111 ) 234.375
( 151 ) 2021.05.12.
( 210 ) M 20 02883
( 220 ) 2020.09.28.
( 732 ) Net Mobilitás Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 234.376
( 151 ) 2021.05.12.
( 210 ) M 20 02528
( 220 ) 2020.08.26.
( 732 ) NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelőségértékelő és Tanúsító Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mester Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 234.379
( 151 ) 2021.05.14.
( 210 ) M 20 03211
( 220 ) 2020.10.27.
( 732 ) AutoBinck Shared Services Kft., Budapest (HU)
M1301
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( 740 ) dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )
( 511 ) 12

Járművek, szárazföldi közlekedési eszközök.

35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

41

Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység.

( 111 ) 234.380
( 151 ) 2021.05.14.
( 210 ) M 20 03402
( 220 ) 2020.11.12.
( 732 ) Egy Hangversenyteremért Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Elektronikus kotta, letölthető; kompakt lemezek, CD-k [audio, videó]; műsoros zenei CD-k; audio CD

lemezek; DVD-k; elektronikus könyvek; letölthető elektronikus könyvek; letölthető kiadványok, publikációk.
16

Hirdetési kiadványok; kotta; kották, kottafüzetek; szórólapok; nyomtatott szórólapok; plakátok, falragaszok

papírból vagy kartonból; műsorfüzetek; könyvek; rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; kiadványok.
41

Élő zeneműsorok szervezése, lebonyolítása; nem letölthető online elektronikus kidadványok rendelkezésre

bocsátása a zene terén.
( 111 ) 234.381
( 151 ) 2021.05.14.
( 210 ) M 20 03401
( 220 ) 2020.11.12.
( 732 ) Chocoland Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládék; édességek; trüffelek; töltött édességek; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi;

cukormentes édességek.
35

Édességekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 234.382
( 151 ) 2021.05.14.
( 210 ) M 20 03028
( 220 ) 2020.10.09.
( 732 ) Hajdukné Márku Melinda Mária, Debrecen (HU)
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( 546 )

( 511 ) 44

Kozmetikai szolgáltatások, kozmetikai kezelések, kozmetikai tetoválási szolgáltatások.

( 111 ) 234.383
( 151 ) 2021.05.14.
( 210 ) M 20 03399
( 220 ) 2020.11.12.
( 732 ) Bearings Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Pneumatika tömlők, pneumatika csatlakozók, pneumatikai munkahengerek, pneumatikus szerszámok,

kompresszorok, levegő előkészítők, hűtve szárítók kis és nagykereskedelme online (webshop) és offline módon.
( 111 ) 234.384
( 151 ) 2021.05.14.
( 210 ) M 20 03398
( 220 ) 2020.11.12.
( 732 ) ExtremeSolar Kft., Göd (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör
bekapcsolók; áramköri megszakítók: áramlásmérők, fogyasztásmérők: árammérők, ampermérők; áramtároló
rácsok elemekhez; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak, hüvelyek elektromos
vezetékekhez; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; biztosíték huzalok; biztosítékok; csatlakozások elektromos
vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; elektromos elemek, akkumulátorok; elektromos aljzatok;
elektromos átalakítók; elektromos csatolások; elektromos érintkezők; elektromos induktorok; elektromos kábelek;
elektromos kollektorok; elektromos konverterek; elektromos tekercsek; elektromos veszteségjelzők,
veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus
jeladók; elosztódobozok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; felügyelő, ellenőrző berendezések,
elektromos; félvezetők; feszültségnövelő transzformátorok; határolók, limiterek [elektromosság];
huzalcsatlakozók [elektromosság]; integrált áramköri chipek; integrált áramkörök; inverterek, áramátalakítók
[elektromosság]; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; reduktorok
[elektromosság]; relék, elektromos; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; tranzisztorok [elektromos];
túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók.
35

Online reklámozás; vállalatok promóciója [reklámozás]; hirdetés és reklámozás; üzleti weboldalak

reklámozása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások;
marketing; videofelvételek készítése reklámozási célokra; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra];
reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; reklámozási, marketing
és promóciós szolgáltatások; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; online weblapok
népszerűsítése, reklámozása és marketingje; napelemekkel, napelem rendszerekkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelem online (webshop) és offline módon; reklámozás, hirdetés közösségi oldalakon keresztül;
reklámozás, hirdetés social médián keresztül; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
39

Csomagolási és szállítási szolgáltatások.

( 111 ) 234.386
( 151 ) 2021.05.17.
M1303
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( 210 ) M 20 03541
( 220 ) 2020.11.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.387
( 151 ) 2021.05.17.
( 210 ) M 20 03543
( 220 ) 2020.11.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.388
( 151 ) 2021.05.17.
( 210 ) M 20 03546
( 220 ) 2020.11.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.389
( 151 ) 2021.05.17.
( 210 ) M 20 03540
( 220 ) 2020.11.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.390
( 151 ) 2021.05.17.
( 210 ) M 20 03539
( 220 ) 2020.11.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.391
( 151 ) 2021.05.17.
( 210 ) M 20 03545
( 220 ) 2020.11.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.392
( 151 ) 2021.05.17.
( 210 ) M 20 03542
M1304
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( 220 ) 2020.11.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.393
( 151 ) 2021.05.17.
( 210 ) M 20 03535
( 220 ) 2020.11.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Nőgyógyászati célú gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.394
( 151 ) 2021.05.17.
( 210 ) M 20 03538
( 220 ) 2020.11.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.395
( 151 ) 2021.05.17.
( 210 ) M 20 03536
( 220 ) 2020.11.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.396
( 151 ) 2021.05.17.
( 210 ) M 20 03548
( 220 ) 2020.11.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.397
( 151 ) 2021.05.17.
( 210 ) M 20 03547
( 220 ) 2020.11.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.398
( 151 ) 2021.05.17.
( 210 ) M 20 03305
( 220 ) 2020.11.04.
M1305
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( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) VALEROSOLV
( 511 ) 5

Altatószerek; nyugtatók; humán étrend kiegészítők; gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 234.399
( 151 ) 2021.05.17.
( 210 ) M 20 03544
( 220 ) 2020.11.20.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.407
( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 20 03178
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Sabján Adrienn, Budapest (HU)
( 546 )

( 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].
41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.408
( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 19 00769
( 220 ) 2019.03.11.
( 732 ) Merlini David, Budapest (HU)
( 541 ) szabadulóművész
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 111 ) 234.409
( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 20 03317
( 220 ) 2020.11.04.
( 732 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Földes Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) Sága Csibefánk
( 511 ) 29

Hús; baromfihús.

( 111 ) 234.410
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( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 20 00616
( 220 ) 2020.02.27.
( 732 ) Louis Vuitton Malletier, Paris (FR)
( 300 ) 4577515 2019.08.28. FR
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli, Budapest
( 541 ) CALIFORNIA DREAM
( 511 ) 3

Illatszer készítmények; parfümök; kölnivíz; parfümvizek, illatosított vizek; kölnivíz; légfrissítő termékek;

esszenciális olajok; légfrissítő készítmények; szappanok; illatosított szappanok; samponok; tusolózselék;
dezodorok személyes használatra [illatszerek]; illatosított testápolók és testápoló tejek [piperekészítmények];
illatosított testkrémek.
( 111 ) 234.411
( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 20 03101
( 220 ) 2020.10.15.
( 732 ) Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Tolnai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NetPincér
( 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
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 234.412
( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 20 03102
( 220 ) 2020.10.15.
( 732 ) Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Tolnai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NetPincér GO
( 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
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
( 111 ) 234.413
( 151 ) 2021.05.20.
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( 210 ) M 20 03103
( 220 ) 2020.10.15.
( 732 ) Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Tolnai Ügyvédi Iroda, 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
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
( 111 ) 234.414
( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 20 03105
( 220 ) 2020.10.15.
( 732 ) Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Tolnai Ügyvédi Iroda, 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
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.416
( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 20 03106
( 220 ) 2020.10.15.
( 732 ) Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Tolnai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
39

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 234.417
( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 20 03108
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( 220 ) 2020.10.15.
( 732 ) Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Tolnai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
39

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 234.418
( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 20 03288
( 220 ) 2020.11.03.
( 732 ) Magyar Labdarúgó Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Kósik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ria2 (Ria a négyzeten)
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 234.419
( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 20 03869
( 220 ) 2020.12.16.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) AZELEAL
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 234.420
( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 20 03290
( 220 ) 2020.11.03.
( 732 ) Konrády Zoltán, Budapest (HU)
( 541 ) BARRIO
( 511 ) 43

Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása);
borozói szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;
elvitelre árusító éttermek; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvitelre árusított ételek szolgáltatása;
elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel
előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;
ételek díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és
italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok
felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és
bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek
számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;
ételkészítési szolgáltatások; ételkészítés megrendelésre; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi
szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások
étel elvitelre árusításához; grilléttermek; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; koktélbárok; magán
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vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; pizzériák; pultosszolgáltatások;

vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
( 111 ) 234.422
( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 20 03870
( 220 ) 2020.12.16.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) ASELOSOLUTE
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 234.423
( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 20 03128
( 220 ) 2020.10.18.
( 732 ) SBGK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PEGASUS 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;
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].
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( 111 ) 234.424
( 151 ) 2021.05.20.
( 210 ) M 20 02830
( 220 ) 2020.09.23.
( 732 ) Pattern Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bitai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pattern - Cleaner than clean
( 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.
A rovat 137 darab közlést tartalmaz.
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