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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 19 01889
( 220 ) 2019.06.17.
( 731 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Brand way & compass Kft., Budapest
( 541 ) REGIONÁLIS PRIMA DÍJ
( 511 ) 35

A díjátadókkal kapcsolatos marketing- és reklámtevékenység; hirdetési- és reklámszolgáltatások; televíziós,

rádiós és internetes reklámozás.
41

Díjátadó rendezvények rendezése és lebonyolítása; teljesítményt elismerő díjkiosztó programok szervezése;

versenyek és díjkiosztók rendezése; kulturális, művészi, tudományos és sport teljesítményt elismerő díjkiosztók
szervezése; sport- és kulturális tevékenységek, valamint tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-,
szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal összefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása;
kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel összefüggő bírálói tevékenységek; különböző előadások
szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; szakmai konferenciák szervezése; díjátadó rendezvényekről és a díjazottakról készült
könyvkiadás.
45

A díjazásra kerülő vállalkozások, személyek, társadalmi- és szakmai szervezetek részére a szellemi

tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; a
díjazásra kerülő vállalkozások, személyek, társadalmi- és szakmai szervezetek adatainak háttérvizsgálata.
( 210 ) M 19 01967
( 220 ) 2019.06.20.
( 731 ) Network4 Media Group S.á.r.l, Luxemburg (LU)
( 740 ) László Fekete Bagaméry Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NETWORK4
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések;

apróhirdetési szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások
promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; audiovizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti
promóciós szolgáltatások; célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális
marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások
számára; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások;
filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; hangfelvételek gyártása marketing
célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél
alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és
szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba
hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása
révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; hirdetési- és reklám
szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési felület, idő és
anyagok bérbeadása; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen;
hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel,
reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetésszervezés; kereskedelmi marketing (nem értékesítés);
kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése; kereskedelmi vállalkozásoknak
nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; média beszerzési szolgáltatások; média- és reklámtervek,
-koncepciók készítése és megvalósítása; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós
reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámozással
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foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások; reklámszolgáltatások

televízió képernyőn megjelenő szövegek segítségével; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós,
reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós
reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek
készítése reklám célokra; videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek készítése reklámozási
célokra.
38

Távközlés; adatátvitel és adatközvetítés; audio műsorszórás; audiovizuális átviteli szolgáltatások;

audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások
számítógépes világhálón keresztül történő továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése;
előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus
átvitele; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív
televízió és rádió sugárzás; 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; internetes rádió
műsorszórási szolgáltatása; kábelrádiós átvitel; 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; közvetítés műholdon és kábelen
keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; műholdas és
kábel közvetítés; műholdas közvetítés; műholdas műsorszórás; műholdas televíziósműsorszórás; 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;
podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; rádió- és televízió műsorok 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; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; teleshopműsorok közvetítése; televízió
hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül; televízió műsorok az interneten keresztül történő
közvetítése; televízió műsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televízió műsorok terjesztése
kábelösszeköttetés által; televízió műsorok video-on-demand és pay-per-view televíziós szolgáltatások igénybe
vételén keresztül történő közvetítése; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok működtetése;
televíziós műsorok terjesztése műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése;
televíziós műsorszórás, közvetítés; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz; televíziós
programok közvetítése; televízió streaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs szolgáltatások; tv
programszórás és -közvetítés; üzlettel kapcsolatos műholdas műsorszórási szolgáltatások; vezeték nélküli
műsorterjesztés; video- és audioműsorok közvetítése az interneten keresztül; video on-demand közvetítések;
videocasting; videók, mozifilmek, képek, ábrák, szövegek, fényképek, játékok, felhasználó által létrehozott
tartalmak, audiotartalmak és információk interneten keresztül történő továbbítása; videoközvetítés; webcastok
közvetítése; zenei műsorszórás.
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Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; animációs és élő műsorok gyártása; animációs mozis

videoklipek gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; animációs rajzfilmek
készítése; animációs szolgáltatások; animációs szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások;
audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio-szalagok (hangkazetták) vágása;
audio/vizuális bemutatók készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; audioprogramok elkészítése;
audioszalagok készítése szórakoztatási célokra; audiovizuális felvételek készítése; élő szórakoztató műsorok
rendezése; eredeti felvételek készítése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése;
filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmgyártás oktatási célokra;
filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés
stúdiókban; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszerkesztés, vágás; hang- és képfelvételek készítése
hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése,
fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és video szerkesztési szolgáltatások; hang- és
zenefelvételek készítése; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hang- vagy videostúdiók
biztosítása; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; hangfelvételek szerkesztése; hangfelvételi
szolgáltatások; játékfilmgyártás; kábeltelevíziós műsorok gyártása; moziadaptáció és vágás; mozifilm-gyártási
szolgáltatások; mozifilmek gyártása; mozifilmek készítése; mozifilmek vágása; multimédiás szórakoztatás
biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; rádiós és
televíziós műsorok készítése; revüshow-k készítése élő közönség előtt; show-k és filmek készítése; speciális
effektes animációk készítése filmekhez és videókhoz; sportesemények rendezése televíziók számára; stúdió
szolgáltatások videók rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások filmfelvételekhez;
stúdiószolgáltatások televíziók számára; szinkronizálás; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában;
szórakoztatási célú filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok
készítése televízió műsorok formájában; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató
hangfelvételek gyártása; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és
online átvitel útján; szórakoztató televíziós műsorok készítése; szórakoztató videoszalagok készítése;
tehetségkutató műsorok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése (ütemezése); televízió műsorok
bemutatása; televízió műsorok formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor)
gyártás; televíziós műsorok szindikálása; televíziós műsortervezés (ütemezés); televíziós, rádiós műsorok és
filmek készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió
szolgáltatásai; televíziós szórakoztató műsorok készítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tv- és
rádióműsor előkészítés és készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos
szolgáltatások; tv-műsorok szerkesztése (vágása); zárt feliratos televízió műsorok gyártása.
( 210 ) M 19 02410
( 220 ) 2019.08.01.
( 731 ) Ágics Viktória, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) EATSLIMPRO
( 511 ) 5

Diétás élelmiszerek; fehérje alapú élelmiszerek.

( 210 ) M 20 01392
( 220 ) 2020.05.21.
( 731 ) Pelsőczi Andrea, Budapest (HU)
( 541 ) The WOW
( 511 ) 23
24

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra; cérnák, fonalak kötéshez, horgoláshoz.
Horgolt, kötött lakástextíliák; horgolt, kötött ágyneműk, terítők; horgolt, kötött lakásdekorációk; horgolt,

kötött ajándéktárgyak, játékok; horgolt, kötött használati tárgyak; horgolt, kötött textil termékek; horgolt, kötött
gyerekjátékok, gyerektextíliák; horgolt, kötött szobadíszek; horgolt, kötött kiegészítők.
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( 210 ) M 20 01779
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) JAN-KER 2001 Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) dr. Faludiné Dr. Simonffy Ildikó, Szeged
( 541 ) Miszter Alkohol
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek;
alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes
koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor; ásványvíz; asztali vizek; citromos
sör; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé
ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok
formájában; komlókivonatok sör előállításához; kvasz; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör;
mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek; pasztillák szénsavas italokhoz; porok
szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k; söralapú
koktélok; sörbetek; sörcefre; sörök; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla;
szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek; zöldséglevek.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos esszenciák; alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos italok; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; arak; borok;
brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztív italok; égetett
szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű italok; gyümölcstartalmú alkoholos
italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök; lőre; csiger; mentalikőr; mézsör;
rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;
adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;
adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; átmeneti üzletmenedzsment;
beszerzői szolgáltatások; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;
fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi
készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása;
honlapforgalom optimalizálása; időpontemlékeztető szolgáltatások; időpont-ütemezési szolgáltatások;
import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése
közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási
adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi
tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások, kereskedelmi vásárok rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés;
kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás;
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kommunikáció átírása; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;

költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken, modell közvetítés reklám
vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások; Pay Per Click hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;
reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló
programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és
működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri
reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés;
adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;
szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági
szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil
meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel
kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók
számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási
megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés
kereskedelmi vagy reklám célokra.
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Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek;
alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes
koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor; ásványvíz; asztali vizek; citromos
sör; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé
ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok
formájában; komlókivonatok sör előállításához; kvasz; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör;
mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek; pasztillák szénsavas italokhoz; porok
szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k; söralapú
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koktélok; sörbetek; sörcefre; sörök; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla;

szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek; zöldséglevek.
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Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos esszenciák; alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos italok; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; arak; borok;
brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztív italok; égetett
szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű italok; gyümölcstartalmú alkoholos
italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök; lőre; csiger; mentalikőr; mézsör;
rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;
adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;
adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; átmeneti üzletmenedzsment;
beszerzői szolgáltatások; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;
fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi
készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása;
honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások; időpont-ütemezési szolgáltatások;
import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése
közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási
adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi
tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés;
kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás;
kommunikáció átírása; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;
költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken, modell közvetítés reklám
vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető
éselőre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói
részére; outsourcing szolgáltatások; Pay Per Click hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek
készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek
publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők
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számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés;
telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták,
áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések
ügyintézésével kapcsolatosszolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra;
üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása
weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítésiszolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment
előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések
tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;
vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti
irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; szakmai önéletrajz írása
mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés; adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;
számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;
távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások
megbízásából; telefonos üzenetközvetítés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós
vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások hirdetési célokból;
újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy
marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások
potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment
előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések
tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;
vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti
irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
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Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek;
alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes
koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor; ásványvíz; asztali vizek; citromos
sör; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé
ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok
formájában; komlókivonatok sör előállításához; kvasz; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör;
mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek; pasztillák szénsavas italokhoz; porok
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szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k; söralapú

koktélok; sörbetek; sörcefre; sörök; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla;
szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek; zöldséglevek.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos esszenciák; alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos italok; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; arak; borok;
brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztív italok; égetett
szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű italok; gyümölcstartalmú alkoholos
italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök; lőre; csiger; mentalikőr; mézsör;
rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;
adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;
adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; átmeneti üzletmenedzsment;
beszerzői szolgáltatások; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;
fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi
készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása;
honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások; időpont-ütemezési szolgáltatások;
import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése
közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási
adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi
tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés;
kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás;
kommunikáció átírása; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;
költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken, modell közvetítés reklám
vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások; Pay Per Click hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;
reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
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reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló

programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és
működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szakmai
önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok
összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok
felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése
mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós
vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési
szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil
meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel
kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók
számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási
megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés
kereskedelmi vagy reklám célokra.
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 01782
( 220 ) 2020.06.23.
( 731 ) JAN-KER 2001 Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) dr. Faludiné Dr. Simonffy Ildikó, Szeged
( 541 ) Mister Alcohol
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek;
alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes
koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor; ásványvíz; asztali vizek; citromos
sör; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé
ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok
formájában; komlókivonatok sör előállításához; kvasz; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör;
mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek; pasztillák szénsavas italokhoz; porok
szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k; söralapú
koktélok; sörbetek; sörcefre; sörök; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla;
szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek; zöldséglevek.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos esszenciák; alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos italok; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; arak; borok;
brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztív italok; égetett
szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű italok; gyümölcstartalmú alkoholos
italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök; lőre; csiger; mentalikőr; mézsör;
rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;
adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;
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adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; átmeneti üzletmenedzsment;
beszerzői szolgáltatások; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;
fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi
készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetésifelület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása;
honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások; időpont-ütemezési szolgáltatások;
import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése
közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási
adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi
tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés;
kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás;
kommunikáció átírása; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;
költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken, modell közvetítés reklám
vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások; Pay Per Click hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;
reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló
programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és
működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri
reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés,
adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;
szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági
szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos
szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti
hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő
vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti
projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél
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megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati
kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása
harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 01948
( 220 ) 2020.07.08.
( 731 ) Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Tokaj (HU)
( 740 ) Gál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 21

Palackok.

32

Alkoholmentes italok; sörök.

33

Alkoholos italok (sörök kivételével); Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők,

ízesített borok, bor alapú italok.
( 210 ) M 20 02109
( 220 ) 2020.07.22.
( 731 ) Info Sierra Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Busa Gabriella Katalin, Budapest
( 541 ) EHÁZ
( 511 ) 35

Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban számítógépes fájl kezelés, adatkezelés,

számlakivonatok összeállítása, számlázás.
42

Felhő alapú számítástechnika, szoftverek frissítése, szoftver, mint szolgáltatás, számítógépes platformok

fejlesztése, platform, mint szolgáltatás, cloud alapú társasház kezelő software előfizetési alapú értékesítése.
( 210 ) M 20 02563
( 220 ) 2020.08.31.
( 731 ) Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Rolyák Csaba, Budapest
( 541 ) Az informatikai beszerzések központja
( 511 ) 35

Beszerzési szolgáltatások; beszerzési ügynökségi szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; termékek és szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára.
( 210 ) M 20 02669
( 220 ) 2020.09.08.
( 731 ) Napcsillag Kft., Ajka (HU)
( 541 ) ecofamily
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 02789
( 220 ) 2018.10.23.
( 731 ) Arkray, Inc, Kyoto (JP)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) THE LAB
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek,

fungicidek, gyomirtó szerek, herbicidek; diagnosztikai szerek, készítmények és anyagok gyógyászati és
állatgyógyászati célokra; diagnosztikai reagensek gyógyászati vagy állatgyógyászati alkalmazásra; reagensek
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orvosi használatra; klinikai diagnosztikai reagensek; gyógyszervegyészeti készítmények gyógyászati célokra;

diagnosztikai reagensek tesztkészlet vagy chip formájában; gyógyászati diagnosztikai tesztcsíkok;
lakmuszpapírok orvosi célokra; reagenspapír állatorvosi célokra; immundiagnosztikai célú reagenskészletet
gyógyászati és állatgyógyászati használatra, melyek gént és fehérjét tartalmaznak; diagnosztikai reagensek
vizeletvizsgálat céljára; diagnosztikai reagensek vérvizsgálat céljára; diagnosztikai reagensek a testnedvekben
található elektrolit vizsgálatára; diagnosztikai reagensek immunvizsgálatokra; diagnosztikai reagensek
vércukorszint-mérés céljára; diagnosztikai reagensek glikált hemoglobin mérés céljára; diagnosztikai reagensek
ammóniamérés céljára.
10

Gyógyászati készülékek és eszközök, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; elemzőkészülékek gyógyászati

használatra, valamint ezek részei és tartozékai; diagnosztikai berendezések gyógyászati célokra, valamint ezek
alkatrészei és tartozékai; vérvizsgáló készülékek gyógyászati célokra, valamint ezek részei és tartozékai;
automatikus biokémiai analizátorok gyógyászati célokra, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; vizeletvizsgáló
diagnosztikai berendezések, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; glikált hemoglobin mérésére szolgáló
gyógyászati készülékek, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; ozmotikus nyomás meghatározására szolgáló
gyógyászati készülékek, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; vérgáz analizátorok gyógyászati használatra,
valamint ezek alkatrészei és tartozékai; vércukorszint-mérők, valamint ezek alkatrészei és tartozékai;
vércukorszint monitorozására szolgáló szenzorok vércukorszint-mérők részeként.
( 210 ) M 20 02840
( 220 ) 2020.09.23.
( 731 ) Magyar Építő Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) ÉRTÉKET TEREMTÜNK
( 511 ) 37

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

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

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

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; építési tervkészítés;
építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok
átalakítása elektronikus médiába; földmérés; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;
mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; minőségellenőrzés;
műszaki tervtanulmányok készítése; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése;
számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete
jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek
felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];
számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; szerver hosting, szerver
bérlés; szoftverek frissítése; szoftver-karbantartás; szoftvertelepítés.
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( 210 ) M 20 02877
( 220 ) 2020.09.27.
( 731 ) Gyenge Éva, Orosháza (HU)
Szkaliczki Mihály, Orosháza (HU)
( 541 ) Ördöngős - Csopak
( 511 ) 33

Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő fehérbor; Csopak eredetmegjelölés termékleításának

megfelelő borból előállított égetett szeszes ital; Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borból
előállított grappa; Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borból előállított iható szeszek; Csopak
eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borból előállított szeszes italok; Csopak eredetmegjelölés
termékleírásának megfelelő borból előállított szeszesital-kivonatok; Csopak eredetmegjelölés termékleírásának
megfelelő borból előállított brandy; Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borból előállított
borpárlat.
( 210 ) M 20 02905
( 220 ) 2020.09.29.
( 731 ) FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fiatal Vállalkozók Hete
( 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; marketing tanulmányok készítése; üzleti
hálózati szolgáltatások; online üzleti hálózati szolgáltatások; közönségszolgálati [PR] szolgáltatások;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; üzleti stratégiafejlesztési szolgáltatások;
üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése;
rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra.
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
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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.
( 210 ) M 20 02910
( 220 ) 2020.09.29.
( 731 ) FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Év Fiatal Vállalkozója Díj
( 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
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tervezése; show-k gyártása; élő show-k készítése; oktatási célú show-k rendezése; versenyek és díjkiosztók

rendezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; díjátadó ünnepségek szervezése.
( 210 ) M 20 03035
( 220 ) 2020.10.09.
( 731 ) Dr. Sümegi Mihály, BUDAPEST (HU)
( 541 ) Madártej
( 511 ) 1
5

Mezőgazdasági, növényi alapanyagból előállított vegyi termékek.
Gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;

fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).
35

Reklámozás; marketing.

( 210 ) M 20 03051
( 220 ) 2020.10.12.
( 731 ) Antal Krisztián, Székesfehérvár (HU)
Kocsis Anikó, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Dietz Henrietta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Annie Rosary
( 511 ) 14

Keresztek [ékszerek]; keresztek mint ékszerek; rózsafüzérek, olvasók; nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek,

drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.
40

Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

élelmiszerek és italok tartósítása; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; aranyfüstbevonás;
aranyozás; csiszolás; ezüstözés, ezüstréteggel való bevonás; famegmunkálás; fémbevonat készítése elektromos
úton; fémbevonás; fémek hőkezelése; fémmegmunkálás; fémöntés; forrasztás; lézeres bekarcolás;
metszetkészítés, vésés; nikkelezés; ónozás, ónbevonás; polírozás [csiszolás]; rézművesség.
( 210 ) M 20 03131
( 220 ) 2020.10.19.
( 731 ) "TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szekszárd (HU)
( 740 ) Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Élményt adunk egész évben!
( 511 ) 9

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; számítógépek és számítógépes perifériák.
16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés.
( 210 ) M 20 03238
( 220 ) 2020.10.29.
( 731 ) Royal Borház Európa Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

( 541 ) Borkóstoló, ami házhoz jön!
( 511 ) 33

Alkoholos borok; alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; asztali borok;

bor alapú italok; bort tartalmazó italok (fröccsök); csendes borok; desszertborok; édes borok; eredet-megjelöléssel
védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt borok; főzőbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített
borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 03405
( 220 ) 2020.11.12.
( 731 ) International Hospitality Concepts Limited, Hong Kong (HK)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AT HOME
( 511 ) 43

Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; ételkiszállítási szolgáltatások; időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03415
( 220 ) 2020.11.12.
( 731 ) AKTÍV TOURS kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Gábor László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AKTÍV TOURS
( 511 ) 39

Utazásszervezés.

( 210 ) M 20 03514
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) Ceres Zrt., Győr (HU)
( 740 ) dr. Bereczk Tibor, Győr
( 541 ) New Line
( 511 ) 30

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

készítmények; zab alapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér;kalácsok;
cukrászsütemények; tésztafélék; diétás gabonakészítmények.
( 210 ) M 20 03517
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) Nguyen Van De, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; online és offline kereskedelem, adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 03518
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) Nguyen Van De, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; online és offline kereskedelem, adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 03519
( 220 ) 2020.11.19.
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( 731 ) Nguyen Van De, Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; online és offline kereskedelem, adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 20 03520
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) Almási Bálint Zsolt, Üröm (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Fogászati készítmények, fogászati eszközök, fogászati készülékek és berendezések kis- és

nagykereskedelme online(webshop) és offline módon; orvosi fertőtlenítőszerek és kellékek.
( 210 ) M 20 03580
( 220 ) 2020.11.23.
( 731 ) UK Health Technology LTD., London (GB)
( 740 ) dr. Szabó Edit, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Vitamin készítmény; gyógyital; élelmi rost; étrendkiegészítő; fertőtlenítő kendő; halolaj; gyógyászati alkohol;

fogyókúrás tea.
( 210 ) M 20 03581
( 220 ) 2020.11.23.
( 731 ) Zhe Jiang Ming Dong Ti Yu Wen Hua Fa Zhan You Xian Gong Si, Zhe Jiang (CN)
( 740 ) dr. Szabó Edit, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Vitamin készítmény; gyógyital; élelmi rost; étrendkiegészítő; fertőtlenítő kendő; halolaj; gyógyászati alkohol;

fogyókúrás tea.
( 210 ) M 20 03614
( 220 ) 2020.11.25.
( 731 ) Farmer Hungary Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Elektromos kerti gépek; kerti hengerek [gépek]; kerti talajművelő gépek; talajlazító gépek kerti használatra;

permetezők [gépek] kerti használatra, rovarirtók permetezéséhez; mezőgazdasági gépek; mezőgazdasági magvető
gépek; mezőgazdasági gépek talajműveléshez; mezőgazdasági gépek szántáshoz; vontatható mezőgazdasági
gépek; mezőgazdasági gépek talajmunkákhoz; mezőgazdasági gépek földműveléshez; mezőgazdasági gépek
trágyázáshoz; szíjak mezőgazdasági gépekhez; ekék, mint mezőgazdasági gépek; permetezők [gépek]
mezőgazdasági használatra; mezőgazdasági gépek fű összegyűjtéséhez; talajművelő gépek mezőgazdasági
használatra; rendre-forgató gépek [mezőgazdasági eszközök]; mezőgazdasági gépek fű vágásához; földművelő
gépek [mezőgazdasági eszközök]; gumitalpak mezőgazdasági gépek lánctalpaihoz; rakodó berendezések
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mezőgazdasági gépekhez; erőátviteli szíjak mezőgazdasági gépekhez; hajtótárcsák mezőgazdasági gépek

erőátviteli szíjaihoz; rezgő, rázó berendezések [mezőgazdasági gépek]; gumitalpak mezőgazdasági gépek
lánctalpaihoz; szállítószalagok mezőgazdasági és kertészeti gépekhez valamint azok alkatrészei és szerelvényei;
mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti gépek és berendezések; permetezők, porlasztók [gépek] mezőgazdasági
használatra, rovarirtó permetezéshez; permetezők, porlasztók [gépek] gombaölő permetezéshez, mezőgazdasági
használatra; permetezők, porlasztók [gépek] gyomirtó permetezéshez, mezőgazdasági használatra;
gumihevederek mezőgazdasági gépeken használt hernyótalp-alkatrészként; zárógépek; vágószerszámok
elektromos kéziszerszámokhoz; rovarirtó permetezők [elektromos kéziszerszámok]; szerszámbetétek elektromos
kéziszerszámokban történő használatra; tartozékok kotrógépekhez; fémárugyártó gépek; sarokcsiszoló;
csavarbehajtók; fúrógépek; ütvefúrók; vésőkalapácsok; ütvecsavarozók; körfűrészek; szúrófűrészek; orrfűrészek;
gérvágók; porszívók; rezgőcsiszolók; szalagcsiszolók; excentercsiszolók; polírozók; multigépek; hőlégfúvók;
felsőmarók; élmarók; festékszórók; ragasztópisztolyok; forrasztók.
8

Kőműveskanalak; kőműveskalapácsok; kőműves zsinórok; kőműves kanalak, vakolókanalak; vakolókanalak,

ültetőkanalak, kőműveskanalak; gyaluk [kéziszerszámok]; drótvágók[kéziszerszámok]; fakalapácsok
[kéziszerszámok]; dörzsárak [kéziszerszámok]; fűnyírók [kéziszerszámok]; pontozók [kéziszerszámok];
csavarhúzók [kéziszerszámok]; fugavágók [kéziszerszámok]; tű befűzők [kéziszerszámok]; pikák
[kéziszerszámok]; gerebenek [kéziszerszámok]; kaparókések [kéziszerszámok]; talajmarók [kéziszerszámok];
vágóeszközök [kéziszerszámok]; reszelők [kéziszerszámok]; huzalvágók [kéziszerszámok]; vágórudak
[kéziszerszámok]; drótcsupaszítók [kéziszerszámok]; sarlók [kéziszerszámok]; pengék [kéziszerszámok];
gyöngyfogók [kéziszerszámok]; lyukasztók [kéziszerszámok]; kovácskalapácsok [kéziszerszámok];
kábelcsupaszítók [kéziszerszámok]; expanderek [kéziszerszámok]; marók [kéziszerszámok]; gyutacsfogók
[kéziszerszámok]; spatulák [kéziszerszámok]; metsző kéziszerszámok; szögkihúzók [kéziszerszámok];
horonygyaluk [kéziszerszámok]; karcolótűk [kéziszerszámok]; csővágók [kéziszerszámok]; szegecselők
[kéziszerszámok]; jégcsákányok [kéziszerszámok]; élezőkorongok [kéziszerszámok]; dugókulcsok
[kéziszerszámok]; gyepszellőztetők [kéziszerszámok]; ágvágók [kéziszerszámok]; bozótvágók [kéziszerszámok];
keverők [kéziszerszámok]; ablaklehúzók [kéziszerszámok]; fúrótartók [kéziszerszámok]; kalapácsok
[kéziszerszámok]; szegecselőgépek [kéziszerszámok]; csőkulcsok [kéziszerszámok]; gravírozók
[kéziszerszámok]; szögmérők [kéziszerszámok]; derékszögelők [kéziszerszámok]; satuk [kéziszerszámok];
hentesfűrészek [kéziszerszámok]; feszítők [kéziszerszámok]; lyukfűrészek [kéziszerszámok]; üvegkaparók
[kéziszerszámok]; árokásók [kéziszerszámok]; gereblyék [kéziszerszámok]; lapátok [kéziszerszámok];
karikavágók [kéziszerszámok]; késélesítők [kéziszerszámok]; franciakulcsok [kéziszerszámok]; döngölők
[kéziszerszámok]; mezőgazdasági kéziszerszámok; gyümölcsszedők [kéziszerszámok]; fúrófejek
[kéziszerszámok]; harapófogók [kéziszerszámok]; vágóformák [kéziszerszámok]; pisztolyok [kéziszerszámok];
nyírógépek [kéziszerszámok]; bővítőfúrók [kéziszerszámok]; stencilvágók [kéziszerszámok]; fűrészek
[kéziszerszámok]; csőfogók [kéziszerszámok]; racsnis hajtókarok [kéziszerszámok]; kőtörő kalapácsok
[kéziszerszámok]; spray-k [kéziszerszámok]; szegecselő kalapácsok [kéziszerszámok]; rovarirtó permetezők
[kéziszerszámok]; csúsztatható szögmérők [kéziszerszámok]; vágókorongok, vágókerekek [kéziszerszámok];
dugarozóvasak, tömítővasak [kéziszerszámok]; csiszolókorongok [kéziszerszámok részei]; csaplyukfúrók,
perforátorok [kéziszerszámok]; csákányok, fejtőkalapácsok [kéziszerszámok]; dörzsárak, lyuktágítók
[kéziszerszámok]; csákányok, vésők [kéziszerszámok]; gyomirtó eszközök [kéziszerszámok]; felületi marók
[kéziszerszámok]; menetvágók [kéziszerszámok]; feszítővasak [kéziszerszámok]; kosok [kéziszerszámok];
szorítók [kéziszerszámok]; zöldséghámozók [kéziszerszámok]; süllyesztőfúrók kéziszerszámokhoz; hosszabbítók
kéziszerszámokhoz; fogantyúk kéziszerszámokhoz; nyeles vésők [kéziszerszámok]; orsótengelyek
[kéziszerszámok alkatrészei]; kivágó szerszámok [kéziszerszámok]; kapák, gyomkapák [kéziszerszámok];
csavarmenet vágók [kéziszerszámok]; fúrótokmányok [kéziszerszámok részei]; vezetőhuzalok, mérődrótok
[kéziszerszámok]; lehúzó- csupaszító kéziszerszámok; fejtőkések, faragókések [kéziszerszámok]; krétavonal
tekercsek [kéziszerszámok]; racsnis kulcsok [kéziszerszámok]; ásók, ásóeszközök [kéziszerszámok]; forgó fúrók
[kéziszerszámok]; forgó marók [kéziszerszámok]; kézzel működtetett kéziszerszámok; menetvágók, menetfúrók
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[kéziszerszámok]; menetfúrók, menetvágók [kéziszerszámok]; fogók, csípőfogók [kéziszerszámok]; fogók,

csipeszek [kéziszerszámok]; szeghúzó kalapácsok [kéziszerszámok]; csavarkulcsok, villáskulcsok
[kéziszerszámok]; gyaluk, gyalugépek [kéziszerszámok]; csiszolókövek, fenőkövek [kéziszerszámok]; perforáló
eszközök [kéziszerszámok]; talajelőkészítő szerszámok [kéziszerszámok]; állatnyíró eszközök [kéziszerszámok];
gravírozó tollak [kéziszerszámok]; gérvágó fűrészek [kéziszerszámok]; reszelők, ráspolyok [kéziszerszámok];
fűrészlapok [kéziszerszámok részei]; dugókulcs készletek [kéziszerszámok]; cementszegély simítók
[kéziszerszámok]; állítható villáskulcsok [kéziszerszámok]; menetvágó tartók [kéziszerszámok]; gyomláló villák
[kéziszerszámok]; fejszék, kádárbárdok [kéziszerszámok]; ollók, nyíróollók [kéziszerszámok]; lemezvágó ollók
[kéziszerszámok]; rögzítő szorítók [kéziszerszámok]; fúrófejek [kéziszerszámok részei]; csőhajlító eszközök
[kéziszerszámok]; polírozó korongok [kéziszerszámok]; fényező korongok [kéziszerszámok]; forgó fúrófejek
[kéziszerszámok]; kandalló fújtatók [kéziszerszámok]; döngölők, sulykolók [kéziszerszámok]; vészhelyzeti
feszítőeszközök [kéziszerszámok]; vészhelyzeti vágószerszámok [kéziszerszámok]; vészhelyzeti ajtófeszítők
[kéziszerszámok]; mezőgazdasági villák [kéziszerszámok]; vulkánfiber lemezek [kéziszerszámok];
kéziszerszámokkal használatos csiszolókorongok; hosszabbító rudak kéziszerszámokhoz; kéziszerszámokban
használatos fúróbetétek; bitfejes csavarhúzók kéziszerszámokhoz; csiszolókorongok, köszörűkorongok
[kéziszerszámok részei]; gyémánt vágóeszközök kéziszerszámokhoz; peremfeszítők [kéziszerszámok] peremek
felnyitásához; húzó, feszítő készülékek [kéziszerszámok]; élező, szegélynyeső szerszámok [kéziszerszámok];
permetezők kertészeti használatra [kéziszerszámok]; peremfeszítők [kéziszerszámok] peremcsatlakozások
elválasztásához; peremfeszítők [kéziszerszámok] karimacsatlakozások felnyitásához; permetezők mezőgazdasági
használatra [kéziszerszámok]; peremfeszítők [kéziszerszámok] karimák elválasztásához; húsvágó kések, bárdok
[kéziszerszámok]; szórópisztolyok [kéziszerszámok] gitt extrudálásához; kőből készült gyaluk [kéziszerszámok];
keretes fűrészek, ívfűrészek [kéziszerszámok]; vésőszerszámok, gravírozó eszközök [kéziszerszámok]; kézi
működtetésű kéziszerszámok lyukasztáshoz, nem irodai használatra; erővel történő behatolást segítő szerszámok
[kéziszerszámok]; hegyes fogazású hengerek talaj levegőztetéséhez [kéziszerszámok]; kapocskiszedők
szőnyegekhez és padlókhoz [kéziszerszámok]; kéziszerszámok építéshez, javításhoz és karbantartáshoz; kézi
emelők, emelő békák [kéziszerszámok]; kéziszerszámok részét képező üvegvágó gyémántok; kézzel működtetett
kéziszerszámok és eszközök; eszközök baromfik karmainak eltávolításához [kéziszerszámok]; drót- és
fémszalag-feszítők [kéziszerszámok]; üregező, vájatkészítő fúrófejek [kéziszerszámok részei]; feltekerhető tartó
kéziszerszámokhoz szövetből; drót- és fémszalagfeszítők [kéziszerszámok]; derékszögű vágók, mint
kéziszerszámok; fogók, csipeszek, csípőfogók [kéziszerszámok]; gyémántok üvegvágáshoz [kéziszerszámok
részei]; vasalók [nem elektromos kéziszerszámok]; nehéz fakalapácsok, balták [kéziszerszámok]; befejező
szerszámok gipszkartonhoz [kéziszerszámok]; hegyes fogazású hengerek [kéziszerszámok]; vészhelyzeti
univerzális szerszámok [kéziszerszámok]; derékszögű csiszolók, mint kéziszerszámok; derékszögű satuk, mint
kéziszerszámok; csavarhúzók; fogók; vízpumpafogók; villáskulcsok; csőfogók; szorítók; csőkulcsok;
imbuszkulcsok; torxkulcsok; vésők; kések; kaparók; fűrészek; kalapácsok; bontó szerszámok; lemezvágó ollók;
csapszegvágók; csővágók; vákumos emelők; tolómérők; reszelők; dugókulcsok; satuk; gyaluk; tűzőgépek;
csipeszek.
37

Kőműves munkák; mezőgazdasági gépek javítása és karbantartása; mezőgazdasági gépek és berendezések

javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; zárszerelvények felszerelése.
( 210 ) M 20 03623
( 220 ) 2020.11.26.
( 731 ) Csányi Pincészet Zrt., Villány (HU)
( 740 ) dr. Könczöl Lászlóné Dr. Papp Marian, Szeged
( 541 ) TELEKI Villány
( 511 ) 33

Villány eredetmegjelölés termékleírásnak megfelelő borok.

( 210 ) M 20 03634
( 220 ) 2020.11.26.
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( 731 ) Fehéri Gábor Sándor, Budapest (HU)

( 740 ) Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Trófea Burger
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03635
( 220 ) 2020.11.30.
( 731 ) Árklub Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Édességek, csokoládék, csokoládés áruk, nugát, rágógumi, cukor- és csokoládés drazsé, lisztes áruk,

kekszek, ostyák, teasütemények, töltött teasütemények, linzerek, kakaópor, szaloncukor, üreges csokoládéfigurák,
bonbonok [cukorkák], cukorkaáruk, kakaós termékek, karamellák [cukorkák], marcipán, piskóták, pralinék,
töltött cukorkák, konyakmeggy bonbon.
( 210 ) M 20 03680
( 220 ) 2020.12.01.
( 731 ) Tilinger Attila, Budapest (HU)
( 541 ) Házibuli Attilával
( 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.

41

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

( 210 ) M 20 03843
( 220 ) 2020.12.14.
( 731 ) Kovács Kristóf, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4
9
16

Asztali gyertyák; illatosító gyertyák.
Hűtőmágnesek; USB pendrive-ok; számológépek.
Grafikai termékek; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek

csomagolásához és tárolásához; jegyzettömbök; jegyzetfüzetek; golyóstollak; ceruzák; szövegkiemelők.
18

Kulcstartók; esernyők; erszények, pénztárcák; bevásárlótáskák.
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Bögrék és korsók; dugóhúzók; borhűtők; poharak [ivóedények]; csészék; ivópalackok; termoszok;

konyharuhák.
25

Ruházati cikkek; sapkák.

30

Cukrász termékek; pékáruk; finompékáruk; élelmiszerek; kávé; fogyasztásra kész kávé; forrócsokoládé; tea.

33

Borok; forralt borok.

35

Élelmiszerekkel, cukrász termékekkel, pékárukkal, finompékárukkal, grafikai termékekkel, kávéval, teával,

fogyasztásra kész kávéval; forró csokoládéval, borral, forralt borral, asztali gyertyákkal, illatosító gyertyákkal,
hűtőmágnesekkel, USB pendrive-okkal, számológépekkel, papírból, kartonból vagy műanyagból készült
tasakokkal és cikkekkel árucikkek csomagolásához és tárolásához, jegyzettömbökkel, jegyzetfüzetekkel,
golyóstollakkal, ceruzákkal, szövegkiemelőkkel, kulcstartókkal, esernyőkkel, erszényekkel, pénztárcákkal,
bevásárlótáskákkal, bögrékkel és korsókkal, dugóhúzókkal, borhűtőkkel, poharakkal [ivóedények], csészékkel,
ivópalackokkal, termoszokkal, konyharuhákkal, ruházati cikkekkel és sapkákkal kapcsolatos kiskereskedelmi
tevékenység.
43

Kávézók; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

( 210 ) M 20 03845
( 220 ) 2020.12.14.
( 731 ) Ungor Erik, Izsák (HU)
Ungor Pál, Izsák (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) ADRENALIN
( 511 ) 32

Szénsavas és szénsavmentes üdítőitalok, szénsavas és szénsavmentes ízesített ásványvíz, gyümölcs nektárok

és gyümölcslevek alkoholmentcs italok, mint vitaminokkal és ásványi sókkal készült izotóniás ital és
vitaminokkal készült energiaitalok; proteinnel dúsított sportitalok; szörp és italkoncentrátum alkoholmentes ital
állításához.
( 210 ) M 21 00154
( 220 ) 2021.01.19.
( 731 ) Katona Zoltán, Budapest (HU)
Katonáné Dékán Katalin, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos elemek, akkumulátorok (1).

( 210 ) M 21 00166
( 220 ) 2021.01.19.
( 731 ) Szőnyiné Schuck Szilvia, Pilisszentiván (HU)
( 740 ) Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása
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kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;
adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;
adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; ár-összehasonlító
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti
üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek];
célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások;
felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények
szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;
fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi
készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása
[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];
időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és
irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és
adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások
művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;
közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy
kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran
közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása
mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;
számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;
távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások
megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;
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televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos
szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketingcélokra; üzleti értékelések; üzleti
hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások
potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók; összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment
előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések
tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;
vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti
irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
36

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

adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; árajánlatok előkészítése költségbecslési célokra; a
szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; balesetbiztosítás; bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok;
bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási
információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;
biztosítás közvetítés; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; csekk ellenőrzés; ékszerek értékbecslése;
elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); életbiztosítás;
elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálás; fejlesztési költségek pénzügyi
felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi;
finanszírozási szolgáltatások; garancia szolgáltatások (1); garancia szolgáltatások (2);
gondoskodásialap-szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelbérlet;
hitelkártyák kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanközvetítés;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés;
ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;
javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálogbank; jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása
más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó
ügynöki tevékenység; kölcsön [finanszírozás]; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése;
lakások bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai
értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari
projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi
értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk
nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,
támogatás; pénzügyi tanácsadás; régiségek értékbecslése; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása
[apartmanok]; széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1);
tőkebefektetés, tőkeberuházás (2); tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki
tevékenység (1); tőzsdeügynöki tevékenység (2); tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;
vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; virtuális
valuták elektronikus átutalása; virtuális valuták pénzügyi átváltása; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik
felek számára; zálogház szolgáltatások (1); zálogház szolgáltatások (2).
( 210 ) M 21 00217
( 220 ) 2021.01.22.
( 731 ) Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Budapest (HU)
( 740 ) Béres Ádám, Miskolc
( 546 )
( 511 ) 43

Ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.
M1568
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Gyógyszerészeti konzultáció.

( 210 ) M 21 00265
( 220 ) 2021.01.26.
( 731 ) Giant Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fridman Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Baromfi, nem élő, tojások.

39

Áruk csomagolása és raktározása.

40

Élelmiszerek tartósítása.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 21 00276
( 220 ) 2021.01.26.
( 731 ) Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft., Hollóháza (HU)
( 740 ) Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19
21

Hollóháza eredetmegjelölés területéről származó emlékművek nem fémből.
Hollóháza eredetmegjelölés területéről származó eszközök, edények és tartályokháztartási és konyhai

célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és villák kivételével;megmunkálatlan vagy félig megmunkált
üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,porcelán- és fajanszáruk.
( 210 ) M 21 00299
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási 2 ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
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Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 21 00308
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) Huitang Global Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Levegőelszívó gépek; gőzzel tisztító készülékek; elektromos juicer-ek; elektromos keverőgépek (1);

elektromos keverőgépek (2); kávédarálók, nem kézzel működtetett; porelszívó készülék háztartási célra (1);
porelszívó készülék háztartási célra (2); porszívók; porszívóhoz csatlakoztatható illat- es fertőtlenítőszer szóró
tartozékok; tisztítógépek es berendezések, elektromos; elektromos gőzölős felmosófejek.
( 210 ) M 21 00320
( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) Dr. Jenei András, Üllő (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Fogászattal kapcsolatos üzleti tanácsadás és konzultáció; fogászattal kapcsolatos franchise-ok létrehozásával

kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; fogászattal kapcsolatos franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti
tanácsadási szolgáltatások; franchise-oknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
fogászati franchise-ra vonatkozó ügyviteli tanácsadási szolgáltatások; franchise üzletek létesítésével kapcsolatos
üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; franchise-zal
kapcsolatos üzleti ügyek adminisztrációja; létesítmények franchise-rendszerben való működtetésével kapcsolatos
tanácsadás; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; segítségnyújtás franchise rendszerű vállalat
működtetéséhez; segítségnyújtás [üzleti] franchise-ok létrehozásával kapcsolatban; üzleti támogatást nyújtó
franchise szolgáltatások; marketing-szolgáltatások a fogászat területén; fogászati egészségbiztosítással
kapcsolatos adminisztrációs szolgáltatások.
36

Fogászattal kapcsolatos pénzügyi tanácsadás a franchise területén.

41

Fogászattal kapcsolatos üzleti, oktatási szolgáltatások; fogászattal kapcsolatos know-how átadása (képzés).

44

Fogászat; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás; fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászati

szolgáltatások; fogászati tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás;
kozmetikai fogászat; szedációs fogászat.
( 210 ) M 21 00326
( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) We Love Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
( 546 )
( 511 ) 9

Médiatartalmak; podcastok; letölthető podcastok, szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.
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Képek; fényképek; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; grafikák; nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; Reklámozási, marketing és

promóciós szolgáltatások; eseménymarketing, hírgyűjtési szolgáltatások; partnerprogram-marketing.
38

Képek, fotók, grafikus képek és illusztrációk számítógépes világhálón keresztül történő elektronikus

továbbítása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; hírügynökségi szolgáltatások.
39

Városnézés [turizmus]; városnézések vezetése; városnézések megszervezése; városnézés és kirándulások

szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; idegenvezetési szolgáltatások; utazási idegenvezetési
szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazásszervezési és utazási helyfoglalási szolgáltatások.
40

Fényképelőhívás; fényképkidolgozás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; nyomtatás, fényképészeti és

mozgóképes filmkidolgozás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szabadúszó újságírás; audio-,
video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadók vendégül
látása [szervezés]; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; oktatási
díjak kiosztása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; gálák, díszünnepélyek rendezése;
podcastok létrehozása [írása]; szórakoztatás podcaston keresztül; kiadói szolgáltatások; online kiadói
szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek
írása; folyóiratok publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvek publikálása és kiadása;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.
42

Grafikák készítése; grafikai tervezés; grafikai szolgáltatások; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

szoftverfejlesztés; termékfejlesztés; programok fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése; honlapok
fejlesztésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése; kutatás és fejlesztés
[szolgáltatások].
43

Szállásfoglalás; ideiglenes szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások
[időmegosztás]; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00327
( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) We Love Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
( 546 )
( 511 ) 9

Médiatartalmak; podcastok; letölthető podcastok, szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

16

Képek; fényképek; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; grafikák; nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; Reklámozási, marketing és

promóciós szolgáltatások; eseménymarketing, hírgyűjtési szolgáltatások; partnerprogram-marketing.
38

Képek, fotók, grafikus képek és illusztrációk számítógépes világhálón keresztül történő elektronikus

továbbítása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; hírügynökségi szolgáltatások.
39

Városnézés [turizmus]; városnézések vezetése; városnézések megszervezése; városnézés és kirándulások

szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; idegenvezetési szolgáltatások; utazási idegenvezetési
szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazásszervezési és utazási helyfoglalási szolgáltatások.
40

Fényképelőhívás; fényképkidolgozás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; nyomtatás, fényképészeti és

mozgóképes filmkidolgozás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szabadúszó újságírás; audio-,
video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadók vendégül
M1571
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látása [szervezés]; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; oktatási

díjak kiosztása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; gálák, díszünnepélyek rendezése;
podcastok létrehozása [írása]; szórakoztatás podcaston keresztül; kiadói szolgáltatások; online kiadói
szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek
írása; folyóiratok publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvek publikálása és kiadása;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.
42

Grafikák készítése; grafikai tervezés; grafikai szolgáltatások; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

szoftverfejlesztés; termékfejlesztés; programok fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése; honlapok
fejlesztésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése; kutatás és fejlesztés
[szolgáltatások].
43

Szállásfoglalás; ideiglenes szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások
[időmegosztás]; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00329
( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) We Love Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
( 546 )
( 511 ) 9

Médiatartalmak; podcastok; letölthető podcastok, szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

16

Képek; fényképek; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; grafikák; nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; reklámozási, marketing és

promóciós szolgáltatások; eseménymarketing, hírgyűjtési szolgáltatások; partnerprogram-marketing.
38

Képek, fotók, grafikus képek és illusztrációk számítógépes világhálón keresztül történő elektronikus

továbbítása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; hírügynökségi szolgáltatások.
39

Városnézés [turizmus]; városnézések vezetése; városnézések megszervezése; városnézésés kirándulások

szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; idegenvezetési szolgáltatások; utazási idegenvezetési
szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazásszervezési és utazási helyfoglalási szolgáltatások.
40

Fényképelőhívás; fényképkidolgozás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; nyomtatás, fényképészeti és

mozgóképes filmkidolgozás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szabadúszó újságírás; audio-,
video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadók vendégül
látása [szervezés]; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; oktatási
díjak kiosztása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; gálák, díszünnepélyek rendezése;
podcastok létrehozása [írása]; szórakoztatás podcaston keresztül; kiadói szolgáltatások; online kiadói
szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek
írása; folyóiratok publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvek publikálása és kiadása;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.
42

Grafikák készítése; grafikai tervezés; grafikai szolgáltatások; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

szoftverfejlesztés; termékfejlesztés; programok fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése; honlapok
fejlesztésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése; kutatás és fejlesztés
[szolgáltatások].
43

Szállásfoglalás; ideiglenes szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások
[időmegosztás]; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00330
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( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) We Love Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
( 546 )
( 511 ) 9

Médiatartalmak; podcastok; letölthető podcastok, szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

16

Képek; fényképek; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; grafikák; nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; reklámozási, marketing és

promóciós szolgáltatások; eseménymarketing, hírgyűjtési szolgáltatások; partnerprogram-marketing.
38

Képek, fotók, grafikus képek és illusztrációk számítógépes világhálón keresztül történő elektronikus

továbbítása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; hírügynökségi szolgáltatások.
39

Városnézés [turizmus]; városnézések vezetése; városnézések megszervezése; városnézésés kirándulások

szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; idegenvezetési szolgáltatások; utazási idegenvezetési
szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazásszervezési és utazási helyfoglalási szolgáltatások.
40

Fényképelőhívás; fényképkidolgozás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; nyomtatás, fényképészeti és

mozgóképes filmkidolgozás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szabadúszó újságírás; audio-,
video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadók vendégül
látása [szervezés]; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; oktatási
díjak kiosztása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; gálák, díszünnepélyek rendezése;
podcastok létrehozása [írása]; szórakoztatás podcaston keresztül; kiadói szolgáltatások; online kiadói
szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek
írása; folyóiratok publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvek publikálása és kiadása;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.
42

Grafikák készítése; grafikai tervezés; grafikai szolgáltatások; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

szoftverfejlesztés; termékfejlesztés; programok fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése; honlapok
fejlesztésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése; kutatás és fejlesztés
[szolgáltatások].
43

Szállásfoglalás; ideiglenes szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások
[időmegosztás]; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00332
( 220 ) 2021.01.28.
( 731 ) Domonkos Zsolt István, Pécs (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dr.Vit
( 511 ) 5

Táplálék-kiegészítők és diétás készítmények.

( 210 ) M 21 00341
( 220 ) 2021.01.29.
( 731 ) FALINORA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
( 210 ) M 21 00366
( 220 ) 2021.02.02.
( 731 ) Lettrich Attila Azarél, Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

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

( 210 ) M 21 00394
( 220 ) 2021.02.04.
( 731 ) Al Global Tech (HK) Ltd., Kwun Tong Hong Kong (CN)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Elektromos porszívók háztartási használatra; elektromos juicer-ek; elektromos robotgépek háztartási

használatra; elektromos keverőgépek háztartási használatra.
11

Elektromos háztartási kenyérpirítók; elektromos gofri sütők; elektromos háztartási kávéfőző gépek;

elektromos mikrohullámú sütők; elektromos sütők; elektromos vízforralók; elektromos légkeveréses sütőedények;
elektromos grillek.
( 210 ) M 21 00452
( 220 ) 2021.02.05.
( 731 ) RADIO DENTAL EXTRA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásdás.

( 210 ) M 21 00453
( 220 ) 2021.02.05.
( 731 ) Ozsvárt Gábor, Karmacs (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Kolbász.
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( 210 ) M 21 00454
( 220 ) 2021.02.05.
( 731 ) Flex Autó Rent Kft., Kisújszállás (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

Finanszírozási szolgáltatások.

( 210 ) M 21 00464
( 220 ) 2021.02.09.
( 731 ) Ép-GéPéSZ Holding Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 4

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

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

Csövek, vezetékek és tömlők, valamint ezekhez való szerelvények, szelepek, fémből.

8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök.

11

Radiátorok (hősugárzók); hőcserélők; fűtőberendezések, kazánok; vízvezeték-szerelvények;

fűtőrendszer-szerelvények; szellőző berendezések és szerelvényeik; klímaberendezések és szerelvényeik;
hőszivattyúk és szerelvényeik; csapok, csaptelepek; termosztátok fűtéshez; fűtőpatronok; szabályozó-tartozékok
hidraulikus rendszerekhez, fűtőrendszerekhez, szellőzőrendszerekhez és klímaberendezésekhez; fűtés/padlófűtés
termosztátok, szabályzók; osztó dobozok, osztószekrények hidraulikus rendszerekhez, fűtőrendszerekhez,
szellőzőrendszerekhez és klímaberendezésekhez; vízlágyító készülékek és berendezések; vízszűrő készülékek és
berendezések; vízszűrők; fürdőszobaszerelvények; mosdók, kádak, zuhanyozók, zuhanyfülkék; WC-k,
WC-tartályok, WC-ülőkék; szaniteráruk, szaniterberendezések, szaniterszerelvények; LED fényforrás.
19

Fűtővezetékek nem fémből; vízvezetékek nem fémből; nem fém csövek, idomok, csőidomok

vízvezetékekhez, fűtési rendszerekhez, szellőzőrendszerekhez és klímaberendezésekhez; padló és falfűtési
rendszer csövek, nem fémből.
37

Vízvezeték szerelés; fűtés- és klímaszerelés.

( 210 ) M 21 00465
( 220 ) 2021.02.09.
( 731 ) Safety Logistics Kft., Szakonyfalu (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Forgalomirányítási szolgáltatások; szállítási, raktározási, forgalomirányítási szolgáltatásokkal

összefüggésben nyújtott logisztikai szolgáltatások.
42

Logisztikai balesetmegelőzési, forgalomirányító és elemző rendszerek tervezése; mérésértékelési

szolgáltatások; forgalmi adatok és környezeti paraméterek mérése és számítógépes elemzése.
( 210 ) M 21 00502
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) Kovács Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: brossok, kitűzők [ékszerek];
egyedi ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek; ékszeráruk; ékszerdoboz; ékszerdobozok és óradobozok; ékszerek;
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ékszerek gyermekeknek; ékszertartók; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; karperecek, karkötők [ékszerek];

kitűzők [ékszerek]; nemesfém ékszerek; női ékszerek; nyakláncok [ékszerek]; karkötők, karperecek; jótékonysági
karkötők; órával kombinált karperecek, karkötők; nyakláncok; óradobozok, óratokok; órák és karórák;
ékszer-rendszerezők; ékszertálak; férfi, női és gyermek ruházat; ruházat sportoláshoz; sportruházat; sport felsők,
topok; sportruhák és -mezek; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; sportnadrágok.
( 210 ) M 21 00522
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) Project Management Institute, Inc., Pennsylvania (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PMI
( 511 ) 41

Nem letölthető online elektronikus kiadványok biztosítása magazinok, hírlevelek, folyóiratok, riportok,

útmutatók, oktatási segédanyagok, kézikönyvek és könyvek formájában a projektmenedzsment területén; oktatás
biztosítása, amelyek tanórák, szemináriumok és konferenciák a projektmenedzsment területén; online kurzusok
lebonyolítása a projektmenedzsment területén; programok lebonyolítása a projektmenedzsment területén; nem
letölthető webináriumok biztosítása a projektmenedzsment területén; ösztönzés és elismerés kifejezése díjak
formájában a projektmenedzsment kiválóságainak elismerése céljából; képességek és készségek tesztelése,
elemzése és értékelése a projektmenedzsment területén az akkreditációs normáknak való megfeleltetés céljából,
valamint az ezzel kapcsolatos elismerések; nem letölthető online videók biztosítása a projektmenedzsment
területén.
42

Az önkéntes normák kidolgozása a projektmenedzsment területén; az ismeretek tesztelése, elemzése és

értékelése a projektmenedzsment területén az akkreditációs normáknak való megfeleltetés céljából, valamint az
ezzel kapcsolatos elismerések; a projektmenedzsment területén végzett kutatások; interaktív weboldalak
biztosítása a projektmenedzsment területén és a projektmenedzser szakmának; akkreditációs szolgáltatások,
melyek a projektmenedzsment szabványait meghatározzák és biztosítják.
( 210 ) M 21 00535
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) Zou Guolan, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sztrókay Eszter Judit, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

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

borotvák.
35

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

( 210 ) M 21 00552
( 220 ) 2021.02.11.
( 731 ) EPER STUDIÓ Kft., Visegrád (HU)
Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé; kakaó; cukor.

M1576

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 12. szám, 2021.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 21 00560
( 220 ) 2021.02.12.
( 731 ) KnowHow Produkciós Iroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szalay-Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 21 00562
( 220 ) 2021.02.12.
( 731 ) Li Zhengtao, Bük (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus
kapcsolók; alkoholmérők, alkoholszondák; antennák; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek,
numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök [optika]; áramátalakítók, transzformátorok; audio interfészek;
audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók;
automatikus kormányberendezések járművekhez; autórádiók; berregők, hangjelzők; ramszaggatók; betatronok;
betörésgátló riasztókészülékek; biochipek; biometrikus azonosító kártyák; biztonsági övek, hevederek nem
járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem
videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1); csecsemőmérlegek; csuklótámaszok számítógépekhez;
digitális fényképkeretek; diktafonok; dinamométerek, erőmérők ; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők,
doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók;
egérpadok; egér [számítógép periféria]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság];
elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző háromszögek; elektromos ajtócsengők; elektromos
akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos
csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos és elektronikus effekt egységek
hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos
kerítések ; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs
készülékek; elektromos konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos
veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;
elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépésellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben
lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;
elektronikus kotta, letölthető; elektronikus könyvolvasók; elektronikus lakatok; elektronikus naplók; elektronikus
numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus útlevelek [e-útlevelek];
elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem
pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok
[elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok;
equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő
csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek;
exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes
vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök;
fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrzőberendezések, elektromos; félvezetők;
fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez;
fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők,
képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk ;
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fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatók szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED];

fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő
macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi
berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres,
nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók
járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek
és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorlófejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók
[nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek
(2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök;
földmérő eszközök; földmérőláncok; frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz;
füldugók búvároknak ; fülhallgatók távközléshez; fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések; galenit
kristályok [detektorok]; galvanométerek ; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló
kabátok, mellények ; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését
automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrűméretező; hajlékonylemezek, flopilemezek; hajózási
jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló
készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek;
hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz;
hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok;
hangvezetők, hangcsatornák; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez (1);
háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak
[fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hitelkártya-terminálok;
hologramok; homokórák; hordható video kijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők;
hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző
készülékek; hőmérséklet-szabályozó készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid
robotok mesterséges intelligenciával; huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek
motorokhoz; indukciós tekercsek; infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált
áramköri chipek; integrált áramkörök(1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív
érintőképernyős terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók
[elektromosság]; ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipariműveletek távirányítására szolgáló
elektromos berendezések; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; írásvetítő berendezések; játékszoftverek
[rögzített]; jegynyomtatók; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők;
jelzőcsörgők haszonállatok tereléséhez; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok;
jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás
bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok;
katódos rozsdavédő készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek;
kemencék laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek;
keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi
számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2);
kihangosító készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok;
koaxiális kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák;
kommutátorok; kompaktlemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika];
kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek;
ködjelzők, nem robbanásveszélyes; laptopszámítógépek (2); laptop tokok; lemezmeghajtók számítógépekhez;
lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;
letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus pénztárcák [e-pénztárcák]; letölthető
grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; letölthető
kriptográfiai kulcsok kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; letölthető számítógépes játékszoftverek; letölthető
zenefájlok; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók
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[kazetták lejátszásához]; matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével

működő berendezésekhez, készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő
készülékek és gépek; mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez ;
mérőkészülékek, elektromos; mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; mikroszkópok;
mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógépprogramok];
mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök; munkavédelmi arcvédő pajzsok; nagyító
készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek
villamosenergia-termeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek];
navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók
számítógépekhez; objektívek [lencsék] [optika]; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok;
okosszemüvegek; parkolásérzékelők járművekhez; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek;
pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezo elektromos érzékelők; pipetták
; pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek;
precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök];
processzorok [központi feldolgozó egységek]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari
használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon
készülékek; rajzfilmek; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez
kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz
kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek;
szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1); szemüvegek (2);
szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szirénák; szkennerek
[adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; táblagépek; táblagép
tokok; távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő elektronikus
kulcstartók; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];
telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs
készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; teleszkópos irányzók lőfegyverekhez; teodolitok; térdpárnák,
térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; testhevederek teheremeléshez;
tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok
digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; töltőállomások
elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tükrök [optikai]; tűk tájolókhoz; tűzálló ruházat;
tűzálló takarók; TV-készülékek; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló
szemüvegek; vakuk [fényképészet]; variométerek; védőálarcok-maszkok; védőcipők baleset, sugárzás és tűz
ellen; védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőruházat baleset, sugárzás és
tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek
[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli
telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;
videomagnók, képmagnók; videotelefonok; videovetítők, projektorok; visszapillantó kamerák járművekhez;
zsebszámológépek; zsinórok csiptetős szemüveghez.
11

Ágymelegítők; arcgőzölő készülékek [szaunák]; bányászlámpák; barnító berendezések [szoláriumok];

beltéri állólámpák; bemutató hűtőpultok; bidék; biztonsági lámpák; biztonsági szerelvények víz- vagy
gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; csapok [vízcsapok]
csövekhez; csillárok; csíraölő lámpák a levegő tisztításához; csokoládé-szökőkutak, elektromos; csőkígyók
[lepárló-, fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; díszszökőkutak; egészségügyi készülékek és berendezések;
égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromosan fűtött lábzsákok; elektromosan fűtött ruházat; elektromosan
fűtött zoknik; elektromos borhűtő szekrények; elektromos cumisüveg melegítők; elektromos főzőeszközök;
elektromos főzőlapok; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromos fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak;
elektromos gofrisütők; elektromos gőzölők főzéshez; elektromos hűtőtáskák; elektromos italadagolók; elektromos
joghurtkészítők; elektromos kávéfőzők (1); elektromos kávéfőzők (2); elektromos kisülési csövek világításra;
M1579

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 12. szám, 2021.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
elektromos kukták; elektromos kuszkuszfőzők; elektromos lámpák; elektromos olajsütők, fritőzök; elektromos

rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; elektromos ruhaszárítók; elektromos sous vide sütők; elektromos
szójatejkészítő gépek; elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; elektromos termoszok; elektromos
tortillanyomók; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos vízforraló kannák; elektromos
zseblámpák; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek; élelmiszer-szárítók, elektromos; elszívó
ernyők; enyvmelegítő készülékek; fagyasztók; fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; fejlámpák;
fém armatúrák, vázak kemencékhez, sütőkhöz; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; fényszórók, reflektorok
gépkocsikhoz (1); fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fénytompító szerkezetek járművekhez
[lámpaszerelvények]; fertőtlenítő készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (2);
fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; finomítótornyok lepárláshoz; fogászati kemencék; foglalatok
elektromos lámpákhoz; folyadékhűtő berendezések; formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez,
sütőkhöz; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős készülékek; forrólevegős sütők; forróvizes palackok;
főző berendezések és készülékek; fürdőkádak (1); fürdőkádak (2); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték
szerelvények; fürdőszoba szerelvények; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; füstölőkészülékek, fumigációs
berendezések, nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (1); fűtőberendezések (2); fűtőberendezések
járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések járművekhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy
gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek; fűtött bemutató
pultok; gázégők; gázgyújtók; gázkazánok, gázbojlerek; gázkondenzátorok, nem géprészek; gázlámpák;
gázmosók, gáztisztítók [gázberendezések részei]; gáztisztítók; gömblámpák; gőzállomások vasalókhoz;
gőzfejlesztő berendezések; gőzkazánok, nem gépek részei; gőztárolók, gőzakkumulátorok; grillezők, grillsütők;
grillsütők [főző berendezések]; gyertyás lámpások; gyümölcsaszalók; hajgöndörítő lámpák; hajszárítók;
hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő
berendezések; hidroponikus termesztési rendszerek; hordozható kovácstűzhelyek; hőcserélők, nem
gépalkatrészek; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; hőpisztolyok; hőszabályozó szelepek
[fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk, hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; huzatszabályzók
[fűtés]; hűtőberendezés; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőkészülékek és berendezések (1); hűtőkészülékek és
berendezések (2); hűtőkészülékek és berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések (4); hűtőszekrények;
hűtőszekrények, hűtőkészülékek és fagyasztók gyógyászati tárolási célokra; hűtőtartályok; ionizáló készülékek a
levegő vagy a víz kezelésére; irányjelző izzólámpák járművekhez; italhűtő berendezések; ívlámpák; ivóvízszűrők;
izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; izzószálas égők; jégkészítő gépek; jégkrémkészítő gépek;
jégleolvasztók, jégtelenítők járművekhez; kádak ülőfürdőkhöz; kályhák [fűtőkészülékek]; kandalló fújtatók;
kandallók; kandallók (szobai); kandallórácsok, szikrafogók; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; karok
gázégőkhöz; kávékapszulák, üresen, elektromos kávéfőzőkhöz; kávépörkölő készülékek; kazáncsövek
fűtőberendezésekhez; kemencehűtők; kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra;
kéménykürtők, füstcsatornák, tűzcsatornák; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2); kerékpár
irányjelző lámpák; kerékpárlámpák; keresőlámpák, zseblámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító
készülékek mosdókba; konyhai elszívó burák; ködgépek; könyvsterilizáló berendezések; kromatográfiai
készülékek ipari használatra; kutak, szökőkutak; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; laboratóriumi
égők; laboratóriumi elszívó berendezések; laboratóriumi lámpák; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák;
lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); lámpák járművekhez(1);
lámpák járművekhez (2); lámpák járművekhez (3); lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák
motorkerékpárokhoz; lámpások világításra; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3); lávakövek
grillezéshez; LED-diódás világítóberendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések;
léghűtőberendezések; légkeveréses sütőedények; légkondicionáló berendezések; légkondicionálók;
légkondicionálók járművekhez (1); légkondicionálók járművekhez (2); légkondicionáló ventilátorok;
légnedvesítők; légszárítók; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; légszűrő berendezések; légtisztító készülékek
és gépek; lepárlókészülékek (1); lepárló készülékek (2); lepárló készülékek (3); levegő szagtalanító készülékek;
magnézium izzószálak [világítás]; malátapörkölő gépek; megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz,
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kemencékhez; meleg és hideg italok adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; mennyezetvilágítások,

mennyezeti lámpák; merülőforralók; mikrobuborék generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők
[főzőberendezések]; mikrohullámú sütők ipari célokra; mobil vécék; mosdókagylók [szaniter berendezések
részei]; mosogatók, mosdók; mosókonyhai kazánok; multifunkciós főzőkészülékek; műkörmös lámpák;
napkemencék; napkollektorok [fűtés]; nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések;
nyársak roston sütéshez; nyársforgató készülékek; nyomás alatti víztartályok; olajégők; olajlámpák; olajtisztító
készülékek; öblítő berendezések; öngyújtók; öntözőgépek mezőgazdasági célokra; padlófűtési berendezések és
készülékek; párásítók központi fűtés radiátoraihoz; parazsas ágymelegítők; párologtató készülékek, evaporátorok;
pasztőröző berendezések; pecsenyesütők; pecsenyesütő készülékek; piszoárok [szaniter berendezések]; platni
karikák; polimerizációs berendezések; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok [fűtés];
radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; reflektorlámpák; reflektorok járművekhez; sótalanító üzemek, egységek;
spa kádak, hidromasszázskádak; spirituszégők; spotlámpák; sterilizátorok; sütőkemencék; szabályozó és
biztonsági tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és
biztonsági tartozékok vízkészülékekhez; szabályozószerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy
gázvezetékekhez; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; szárítóberendezések; szárító berendezések,
aszalógépek; szárítókészülékek és berendezések; szárító lámpák nem gyógyászati célokra; szaunaberendezések;
szellőző [légkondicionáló] berendezések és készülékek; szemétégetők, égetőkemencék; szén ívlámpákhoz;
szintszabályozó szelepek tartályokhoz; szűrők légkondicionálókhoz; tágulási tartályok központi
fűtőberendezésekhez; tajine, elektromos; takarmány szárítására szolgáló készülékek; tányérmelegítők (1);
tányérmelegítők (2); tányérmelegítők (3); tejhűtő berendezések; textilgőzölők; tisztaszobák [egészségügyi
berendezések]; toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; tűzcsapok;
tűzhelyek (1); tűzhelyek(2); ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; USB-tápegységes kézmelegítők;
USB tápegységes pohármelegítők; úszómedence-klórozó berendezések; utcai lámpák; vécékagylók; vécéülőkék;
ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világítóberendezések és készülékek; világítóberendezések
légi járművekhez; világítóházszámok; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések; vízelosztó
berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízhűtők; vízkivételi készülékek, berendezések; vízlágyító
készülékek és berendezések; vízmelegítők, vízforralók; vízporlasztó fej csapra; víztisztító berendezések;
víztisztító készülékek és gépek; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez; vízsterilizáló berendezések;
vízszűrőberendezések; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok; zsebmelegítők.
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Cérnák; fémfonal hímzéshez; fonalak, cérnák kenderből; gumifonal textilipari használatra; gyapjúfonal (1);

gyapjúfonal (2); hímzőcérnák, hímzőfonalak; jutafonalak; kókuszrostszálak és fonalak; lenfonalak, lencérnák;
műanyagfonalak textilipari használatra műselyem fonalak; pamutszálak, gyapotfonalak (1); pamutszálak,
gyapotfonalak (2) rugalmas cérnák és fonalak textilipari használatra; selyemfonalak és cérnák (1)selyemfonalak
és cérnák (2); sodrott fonal és cérna; stoppolócérnák és fonalak; üvegszál textilipari használatra; varrófonalak és
cérnák; zsenília fonal.
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Ágyneműk és takarók; ágyszoknyák; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; ágyterítők papírból;

ajtófüggönyök; állatbőrutánzat szövetek; anyagok fehérneműkhöz; arctörlő kendők textilből; asztali futók
textilből; asztalterítők, nem papírból (1); asztalterítők, nem papírból (2); baba hálózsákok; babatörlőkendők;
barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok lábbelikhez; bélések [szövetek]; biliárdposztó; bivakzsákok,
melyek hálózsákok fedésére szolgálnak; brokátok; bútorhuzatok; bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok
textilből; bútorszövetek, kárpitok; címkék textilből; damaszt [szövet]; daróc, abaposztó [szövet]; dunyhák,
paplanok; előrajzolt anyagok [hímzéshez]; eszpartó szövetek; flanel [szövet]; függönyelkötők textilből;
függönyök; függönyök textilből vagy műanyagból; fürdőkesztyűk; fürdőszobai vászonneműk, a ruházat
kivételével; géz [fátyolszövet]; gumis szövet nem irodai használatra; gyapjúszőnyeg; hálózsákok; hálózsákok
babáknak; hálózsákok [bélések]; hócsalán szövetek; jersey [szövet]; kalapbélések textilből, bevarrt; kanavász
[szabóvászon]; kenderszövetek (1); kenderszövetek (2); kenderszövetek (3); kézimunkaanyagok [gobelinanyag,
keresztszemes anyag]; kötött szövetek; krepon; krepp [szövet]; lenszövetek; lepedők; lobogók textilből vagy
műanyagból; lószőrvászon [zsákvászon]; marabu [szövet]; matrachuzatok; melegen ragasztható tapadó szövetek;
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mintás vászon; muszlin; műanyagok [textil pótanyagai]; műselyem szövetek; nemez, filc; nem szőtt textíliák;

nyomdai alátétek szövetanyagból; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon, karton,
kalikó (1); pamutvászon, karton, kalikó (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok (1); párnahuzatok, vánkoshuzatok (2);
párnahuzatok, vánkoshuzatok (3); párnahuzatok vászonból, ciha; pikniktakarók; poháralátétek textilből;
pohártörlő ruhák; posztó, kártolt gyapjúszövet; rácsvédő gyerekágyakba [ágyneműhuzatok]; rugalmas [elasztikus]
szövetek; sajtruha, sajtvászon; selyemszövet; selyemszövetek nyomdai sablonokhoz; skót gyapjúszövet;
sminkeltávolító kendők; szemfedők, leplek; szitaszövet; szövetek (1); szövetek (2); szövetek (3); szövetek(4);
szövetek hőlégballonokhoz [gázt át nem eresztő szövetek]; szúnyoghálók; taft [szövet]; takarók kisállatok
számára; tányéralátétek textilből (1); tányéralátétek textilből (2); textilanyagok lábbelikhez; textilfalidíszek;
textilszalvéták; textil szűrőanyagok; törölközők; tüll; úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari
felhasználásra; vásznak; vászon, kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; vászonmatrachuzatok; viaszosvászon
asztalterítők; WC-fedél huzatok textilből; zászlófüzérek textilből vagy műanyagból; zászlók textilből vagy
műanyagból; zefír [szövet]; zuhanyfüggönyök textilből vagy műanyagból; zsebkendők textilanyagokból;
zseníliaszövet.
25

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

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók]; bokacsizmák (1);
bokacsizmák (2); bokszeralsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat];
csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók
lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruha; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok
[ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák;
gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;
harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók(2); harisnyatartók,
harisnyakötők, zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1);
hosszúnadrágok (2); ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtságfelszívó alsóneműk;
jelmezek; kabátok, dzsekik; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging nadrágok,
cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok
[ruházat]; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók;
övék [ruházat]; papucsok; pénztartó övék [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok,
míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rash guard felső
ruházat; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők;
síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2);
strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; tornacipők; tornaruházat; trikó
[alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; úszósapkák; zoknik; zuhanyzó sapkák.
( 210 ) M 21 00563
( 220 ) 2021.02.12.
( 731 ) ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft., Dunaharaszti (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Hőszivattyúk, hőpumpák.
M1582
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Kiadványok; rendszeresen megjelenő kiadványok; nyomtatott kiadványok.

42

Mérnöki tervezés, kutatás, számítógépes mérnöki szolgáltatás, tervezési szolgáltatás, megvalósíthatósági

tanulmányok, felmérések lebonyolítása, tanfolyamok lebonyolítása, tanácsadás műszaki mérnöki tevékenység
gépészetek elemzésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatás mérnöki oktatással kapcsolatos szolgáltatás mérnöki
tervezés, konzultáció mérnöki szolgáltatások az energiatechnológia területén energiaszolgáltató rendszerekkel
kapcsolatos mérnöki szolgáltatás kutatási fejlesztési szolgáltatások a mérnöki tevékenység területén energetikai
vizsgálatok műszaki folyamatok számítógépes automatizálással kapcsolatban ipari folyamatok számítógépes
automatizálásával kapcsolatos kutatás.
( 210 ) M 21 00572
( 220 ) 2021.02.12.
( 731 ) Hegyi Károly, Herend (HU)
( 546 )

( 511 ) 10

Sóinhaláló eszköz.

( 210 ) M 21 00591
( 220 ) 2021.02.15.
( 731 ) Tóth Tamás Béla, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 511 ) 41

Sport- és fitneszszolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; edzőtermi szolgáltatások; súlyzós edzéssel

kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; fitnesz klub
szolgáltatások; fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitnesszel kapcsolatos képzési
szolgáltatások; személyi edzői szolgáltatások.
( 210 ) M 21 00592
( 220 ) 2021.02.15.
( 731 ) Tóth Tamás Béla, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 511 ) 35

Kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal kapcsolatban; alkoholmentes italokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi
szolgáltatások élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok, dohány, dohányáruk, dohányzási cikkek,
gyújtókészülékek vonatkozásában.
( 210 ) M 21 00606
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( 220 ) 2021.02.16.
( 731 ) dr. Yaro Awini Cletus, Budapest (HU)
( 541 ) Labodemeter
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítő állatok számára.

( 210 ) M 21 00607
( 220 ) 2021.02.16.
( 731 ) dr. Yaro A. Cletus, Budapest (HU)
( 541 ) Canisil
( 511 ) 5

Étrendkiegészítő állatok számára.

( 210 ) M 21 00609
( 220 ) 2021.02.16.
( 731 ) Weber Implant Systems Gyártó és Forgalmazó Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Ilniczki Gabriella, Budapest
( 541 ) Weber Implant Systems
( 511 ) 10

Mesterséges anyagokból készült sebészeti implantátumok; fogpótlások; gyógyászati készülékek és

eszközök.
( 210 ) M 21 00622
( 220 ) 2021.02.17.
( 731 ) BORO-COFFEE Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Újfehértó (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

növényi készítmények pótkávéként való használatra; pótkávé.
32

Kávéízesítésű üdítőitalok.

43

Kávéházak.

( 210 ) M 21 00623
( 220 ) 2021.02.17.
( 731 ) BORO-COFFEE Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Újfehértó (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

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

növényi készítmények pótkávéként való használatra; pótkávé.
32

Kávéízesítésű üdítőitalok.

43

Kávéházak.

( 210 ) M 21 00624
( 220 ) 2021.02.17.
( 731 ) DETKI KEKSZ Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
( 541 ) DETKI ZABÁLOM
( 511 ) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények, zab alapú édesipari készítmények.

( 210 ) M 21 00625
( 220 ) 2021.02.17.
( 731 ) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
( 300 ) M2020006916 2020.09.29. RO
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & Mc Kenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NEO PURPLE CLICK
( 511 ) 34

Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

minden felfűtendő de nem égetendő dohánytermék; dohányzócikkek; elektronikus eszközök és tartozékok
dohánytermékek felfűtéséhez.
( 210 ) M 21 00642
( 220 ) 2021.02.18.
( 731 ) BSH Hausgeräte GmbH, München (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Tudományos, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő készülékek,

mérőberendezések, jelzőkészülékek, ellenőrző készülékek, életmentő készülékek, oktató készülékek; optikai,
súlymérő eszközök, mérőeszközök, jelzőeszközök, ellenőrző műszerek, életmentő műszerek, oktatási készülékek
és eszközök; készülékek villamos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, vezérlésére és
ellenőrzésére; műszerek villamos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, vezérlésére és
ellenőrzésére; felvevő készülékek; hangok, képek, adatok továbbítása, feldolgozása, másolása; mágneses
adathordozók; számítógépes hardver adatfeldolgozáshoz; számítógépek; számítógépes szoftver; mindenféle nem
üres adathordozó (amely ebbe az osztályba tartozik); mindenféle üres adathordozó (mely ebbe az osztályba
tartozik); számítógépes programok [tárolt]; elektronikusan tárolt adatok [letölthető]; elektronikus kiadványok
[letölthető]; speciális berendezések ház- és épületgépészeti alkalmazásra, amelyek alapvetően számítógépeket, a
kapcsolódó szoftvert is beleértve, foglalnak magukban; olyan speciális berendezések ház- és épületgépészeti
M1585
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alkalmazásra, amelyek számítógépeket és a hozzájuk kapcsolódó szoftvert, valamint ház- és épülettechnikai

rendszereket, riasztó rendszereket, fűtő rendszereket, klíma rendszereket, világító rendszereket, sötétítő
rendszereket, megfigyelő rendszereket és szellőző rendszereket ellenőrző, vezérlő és működtető (ebbe az
osztályba tartozó) elektronikus készülékeket és eszközöket foglalnak magukban; beléptető rendszerek; biztonsági
rendszerek; multimédiás rendszerek; automatizált vezérlőberendezések épületekhez; kommunikációs,
informatikai és telekommunikációs eszközök, a fent említett termékek, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.
38

Távközlési szolgáltatások; elektronikus online hozzáférés biztosítása telekommunikációs eszközökön

keresztül küldött információs adatbázisokhoz és fájlokhoz; hozzáférés biztosítása információkhoz az interneten és
mobil terminálokon keresztül; elektronikus üzenetváltás chatvonalak, chatszobák és internetes fórumok által;
távközlési szolgáltatások internetes platformokon és portálokon és mobil terminálokon keresztül; hozzáférés
biztosítása egy online interfészhez fűtőberendezések, vízszolgáltató készülékek, világítóeszközök,
szanitereszközök, klímaberendezések, szellőzőberendezések és biztonsági eszközök ellenőrzéséhez; tájékoztatás
és tanácsadás az összes fent említett szolgáltatással kapcsolatban; elektronikus üzenet továbbítása.
( 210 ) M 21 00702
( 220 ) 2021.02.24.
( 731 ) CosMed Kozmetológiai és Diagnosztikai Gyártó és Kereskedelmi Kft., Sóskút (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
44

Nem gyógyhatású kozmetikumok és pipere készítmények.
Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 210 ) M 21 00703
( 220 ) 2021.02.24.
( 731 ) True as You Kft., Karcag (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és

normál papucsok; kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök;
öltönyök; nyakkendők; kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák;
sportruházat; szabadidőruházat; sálak; fej- és csuklópántok.
35

Ruházati termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és

normál papucsok; kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök;
öltönyök; nyakkendők; kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák;
sportruházat; sportruházat; szabadidőruházat; sálak; fej- és csuklópántok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása;
reklámozás és marketing tevékenységek; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; ruházati
termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és normál papucsok;
kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök; öltönyök; nyakkendők;
kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák; sportruházat; sportruházat;
szabadidőruházat; sálak; fej- és csuklópántok internetes kereskedelme; ruházati termékek, lábbelik és kiegészítők
export- és importkereskedelme; outsourcing tevékenyégek.
( 210 ) M 21 00704
( 220 ) 2021.02.24.
( 731 ) Anda Kft., Barcs (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; bevonó anyagok;

fafestékek; fémvédő készítmények; festékhígítók; fixálóanyagok; gipszhabarcsok; színező anyagok; tűzálló
festékek; zománcok.
35

Kül- és beltéri festékek, festékipari termékek, és építési szakipari termékek kereskedelmi ügyleteinek

végzése; kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek reklámozása és
marketingtevékenységek; kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek termékbemutatói és
kiállítások szervezése és lebonyolítása, kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari terméke internetes
kereskedelme; outsourcing szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás; építőipari szigetelő- és tömítőanyagok
kereskedelme; kül- és beltéri festékek nagy- és kiskereskedelme, beleértve a kereskedelmi láncokon keresztül
történő értékesítést is; festékek, festőipari termékek és építési szakipari anyagok internetes kereskedelme.
( 210 ) M 21 00718
( 220 ) 2021.02.24.
( 731 ) CS-PROCESS Mérnöki Kft., Érd (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Autóbuszok, személygépkocsik, tehergépkocsik, repülőgépek.

( 210 ) M 21 00719
( 220 ) 2021.02.24.
( 731 ) Varga Vivien Dóra, Gödöllő (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bold
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; mosóporok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; dörzsölő
szerek; olajesszenciák és aromakivonatok; szabó- és cipészviaszok; testápolási cikkek; tisztító és illatosító
készítmények.
( 210 ) M 21 00720
( 220 ) 2021.02.24.
( 731 ) Varga Vivien Dóra, Gödöllő (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vizir
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; mosóporok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; dörzsölő
szerek; olajesszenciák és aromakivonatok; szabó- és cipészviaszok; testápolási cikkek; tisztító és illatosító
készítmények.
( 210 ) M 21 00724
( 220 ) 2021.02.24.
( 731 ) Rédli Balázs, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Gyermekkönyvek; babakönyvek; babanaplók; foglalkoztató füzetek gyerekeknek; ismeretterjesztő
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könyvsorozatok; képeskönyvek; képregény-könyvek; képregények; képzőművészeti könyvek; könyvborítók;

külső könyvborítók; útikönyvek.
25

Arcmaszkok [divatcikkek]; arcmaszkok [ruházat]; atlétikai ruházat; babakelengye; csecsemőruházat;

dzsekik; egyenruhák; esküvői ruhák; farmerruházat; fejkendők; felsőruházat; férfi, női és gyermek ruházat; fiú
ruházat; futballmezek; férfiruházat; gyermekruházat; kismamaruházat; kötények; női ruhák; partedlik; babacipők;
sportcipők; szabadidőcipők; alkalmi cipők.
35

Hirdetés és reklámozás.

41

Konferenciaszolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti

műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; előadások szervezése
és lebonyolítása.
45

Politikai kommunikációs szolgáltatások; politikai összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások.

( 210 ) M 21 00725
( 220 ) 2021.02.25.
( 731 ) Pecze Bence, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Dr. Zombory Mónika, Mosonmagyarovar
( 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].
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 00726
( 220 ) 2021.02.25.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kőhidi Ákos, Győr
( 541 ) MANGÓ-LÓTUSZVIRÁG ÁGI
( 511 ) 32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;
szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített
ásványvizek készítéséhez; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szörpök
[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;
szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,
erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital
sűrítmény limeléből; szénsavas italok.
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( 210 ) M 21 00727
( 220 ) 2021.02.25.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kőhidi Ákos, Győr
( 541 ) CITROM-MENTA-UBORKA ÁGI
( 511 ) 32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;
szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített
ásványvizek készítéséhez; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szörpök
[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;
szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,
erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital
sűrítmény limeléből; szénsavas italok.
( 210 ) M 21 00730
( 220 ) 2021.02.25.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kőhidi Ákos, Győr
( 541 ) MANGÓ-CITRUS ÁGI
( 511 ) 32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;
szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített
ásványvizek készítéséhez; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szörpök
[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;
szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,
erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital
sűrítmény limeléből; szénsavas italok.
( 210 ) M 21 00775
( 220 ) 2021.03.01.
( 731 ) dr. Bögöthy Zsolt, Szentes (HU)
Bódi Károly Zoltán, Szentes (HU)
Balogh Robin, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; aminosavak; vitaminok; folyékony táplálékkiegészítők; fehérje

szelet; fehérje por.
32

Üdítőitalok; ízesített üdítőitalok; készítmények italokhoz; nem szénsavas üdítőitalok; ásványi anyagokat

tartalmazó italok.
( 210 ) M 21 00784
( 220 ) 2021.03.02.
( 731 ) Agrár Vizsgaközpont, Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
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tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;
mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási
létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs
és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni
kívánó felhasználók számára; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok
[képzés] szervezése és lebonyolítása.
42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.

( 210 ) M 21 00785
( 220 ) 2021.03.02.
( 731 ) Aprit-Hungary Bt., Kisvárda (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikumok; ajakápoló; kézkrém; kozmetikai krémek; bőrápoló kozmetikumok; kenőcsök kozmetikai

célra; szappan; bútor és padló fényesítő szerek és polírozó készítmények; bútorfényezők; tisztító és fényesítő
készítmények, viasz parkettákhoz, csúszásgátló viaszpadlókhoz; bŐrkonzerváló krémek; bőr és cipő tisztító és
fényesítő készítmények; ápoló és fényesítő készítmények bőr ülésekhez és bőrrel bevont felüleletkehez;
bőrkonzerváló szerek és fényesítők; bőrfényező szerekkel átitatott kendők.
4

Gyertyák, viasz; viasz ápolók fényezett felületekhez; méhviasz; zsírok bőrökhöz; bőrtartóssító olajok és

zsírok, síviasz; ápoló és fényesítő anyagok műanyagokhoz és műanyag karosszéria elemekhez.
29

Konzervek; gyümölcskonzervek; zöldségkonzervek; bab konzerv, lecsó konzerv, grillezett padlizsán

paradicsomszószban konzerv.
30

Szószok; elkészített ételek szószok formájában; pesto; ketchup; zöldségpürék; ételöntetek; diós és

földimogyorós édességek.
( 210 ) M 21 00806
( 220 ) 2021.03.02.
( 731 ) Haklik Zita, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Vető és Kovácsházy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Amulettek [ékszerek], arany, nyers vagy vert, aranyszál [ékszerekhez], brossok, [ékszerek], cabochonok,

cipődíszek [ékszerek], díszdobozok karórákhoz, dísztűk [ékszerek], dobozok nemesfémből, ékkövek,
ékszerbemutató dobozok, ékszerdobozok, ékszerek, ékszerek borostyánkőből, ékszerkellékek, ékszertokok,
ékszertűk kalapra, elefántcsont ékszerek, elektronikus órák, karórák, ellenőrző órák [központi órák], érmék,
ezüstcérna, ezüst, megmunkálatlan vagy vert, ezüst szálak [ékszerek], fekete borostyánkő díszek [zsett],
féldrágakövek, fityegők, díszek kulcskarikákhoz, függők ékszerekhez, fülbevalók, gyémántok, gyöngyök
borostyánkőből, gyöngyök [ékszerek], gyöngyszemek ékszerkészítéshez, gyűrűk [ékszerek], hímzett textilből
készült karkötők [ékszer], irídium, jelvények nemesfémből, kalapdíszek [ékszerek], kapcsok ékszerkészítéshez,
karkötők [ékszerek], keresztek mint ékszerek, kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel], kulcskarikák
nemesfémből, láncok [ékszerek], mandzsettagombok, medálok, medálok [ékszerek], mellszobrok nemesfémből,
misbaha [imafüzérek], nemesfémből készült műtárgyak, műalkotások, nemesfém ötvözetek, nemesfém rudak,
nyakkendőtűk, nyakláncok [ékszerek], nyers vagy félig megmunkált gagát, nyers vagy félig megmunkált
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nemesfémek, palládium, peridot, platina [fém], rézérmék, zsetonok, ródium, rózsafüzérek, olvasók, ruténium

spinellek [drágakövek], stopperórák, strassz [drágakő utánzat], szálak nemesfémből [ékszerek], szíjak órákhoz,
szobrok nemesfémből, visszahúzható kulcstartók, zománcozott ékszerek.
( 210 ) M 21 00807
( 220 ) 2021.03.02.
( 731 ) Haklik Zita, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Vető és Kovácsházy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Amulettek [ékszerek], arany, nyers vagy vert, aranyszál [ékszerekhez], brossok, [ékszerek], cabochonok,

cipődíszek [ékszerek], díszdobozok karórákhoz, dísztűk [ékszerek], dobozok nemesfémből, ékkövek,
ékszerbemutató dobozok, ékszerdobozok, ékszerek, ékszerek borostyánkőből, ékszerkellékek, ékszertokok,
ékszertűk kalapra, elefántcsont ékszerek, elektronikus órák, karórák, ellenőrző órák [központi órák], érmék,
ezüstcérna, ezüst, megmunkálatlan vagy vert, ezüst szálak [ékszerek], fekete borostyánkő díszek [zsett],
féldrágakövek, fityegők, díszek kulcskarikákhoz, függők ékszerekhez, fülbevalók, gyémántok, gyöngyök
borostyánkőből, gyöngyök [ékszerek], gyöngyszemek ékszerkészítéshez, gyűrűk [ékszerek], hímzett textilből
készült karkötők [ékszer], irídium, jelvények nemesfémből, kalapdíszek [ékszerek], kapcsok ékszerkészítéshez,
karkötők [ékszerek], keresztek mint ékszerek, kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel], kulcskarikák
nemesfémből, láncok [ékszerek], mandzsettagombok, medálok, medálok [ékszerek], mellszobrok nemesfémből,
misbaha [imafüzérek], nemesfémből készült műtárgyak, műalkotások, nemesfém ötvözetek, nemesfém rudak,
nyakkendőtűk, nyakláncok [ékszerek], nyers vagy félig megmunkált gagát, nyers vagy félig megmunkált
nemesfémek, palládium, peridot, platina [fém], rézérmék, zsetonok, ródium, rózsafüzérek, olvasók, ruténium
spinellek [drágakövek], stopperórák, strassz [drágakő utánzat], szálak nemesfémből [ékszerek], szíjak órákhoz,
szobrok nemesfémből, visszahúzható kulcstartók, zománcozott ékszerek.
( 210 ) M 21 00967
( 220 ) 2021.03.04.
( 731 ) MSZ EDDSZ, Budapest (HU)
( 541 ) Hála Gála
( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 21 00968
( 220 ) 2021.03.04.
( 731 ) Mohácsi Német Önkormányzat, Mohács (HU)
( 541 ) Dunamenti Halfesztivál - Donauländisches Fischfestival
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 01033
( 220 ) 2021.03.05.
( 731 ) Pázmándi Péter István, Budakalász (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Tamás, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 38

Telefon és mobiltelefon szolgáltatások.

( 210 ) M 21 01034
( 220 ) 2021.03.05.
( 731 ) Pázmándi Péter István, Budakalász (HU)
( 740 ) Dr. Kaszás Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38

Telefon és mobiltelefon szolgáltatások.

( 210 ) M 21 01035
( 220 ) 2021.03.05.
( 731 ) Kodiak Trade Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Gergely, Veszprém
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás.

( 210 ) M 21 01039
( 220 ) 2021.03.05.
( 731 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények, rovarölő szerek, rovarirtó szerek,

rovarriasztók, molyirtószerek, szúnyogriasztó szerek, tekercsek, lapok; rágcsáló és egyéb kártékony állat irtására
szolgáló készítmények, élősdiek, paraziták elleni termékek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek), csíraölő készítmények; fertőtlenítőszerek.
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( 210 ) M 21 01040
( 220 ) 2021.03.05.
( 731 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények, rovarölő szerek, rovarirtó szerek,

rovarriasztók, molyirtószerek, szúnyogriasztó szerek, tekercsek, lapok; rágcsáló és egyéb kártékony állat irtására
szolgáló készítmények, élősdiek, paraziták elleni termékek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek), csíraölő készítmények; fertőtlenítőszerek.
( 210 ) M 21 01041
( 220 ) 2021.03.05.
( 731 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények, rovarölő szerek, rovarirtó szerek,

rovarriasztók, molyirtószerek, szúnyogriasztó szerek, tekercsek, lapok; rágcsáló és egyéb kártékony állat irtására
szolgáló készítmények, élősdiek, paraziták elleni termékek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek), csíraölő készítmények; fertőtlenítőszerek.
( 210 ) M 21 01042
( 220 ) 2021.03.05.
( 731 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények, rovarölő szerek, rovarirtó szerek,

rovarriasztók, molyirtószerek, szúnyogriasztó szerek, tekercsek, lapok; rágcsáló és egyéb kártékony állat irtására
szolgáló készítmények, élősdiek, paraziták elleni termékek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek), csíraölő készítmények; fertőtlenítőszerek.
( 210 ) M 21 01049
( 220 ) 2021.03.08.
( 731 ) Gátfalvi Alex, Kistarcsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Építkezéssel kapcsolatos szolgáltatások, tetőszerkezetek készítése.

( 210 ) M 21 01051
( 220 ) 2021.03.08.
( 731 ) Royal Borház Európa Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 541 ) Sirokkó
( 511 ) 33

Borok; alkoholos borok; asztali borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; forralt

borok; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; rozé borok; szeszezett borok;
pezsgős borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; desszertborok; fehér habzóborok; fehérbor;
főzőbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő.
( 210 ) M 21 01052
( 220 ) 2021.03.08.
( 731 ) Kocsis-Meriadt Brigitta Zsófia, Budapest (HU)
( 541 ) BorPortré
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 01054
( 220 ) 2021.03.08.
( 731 ) Rieckmann Patrick, Sopron (HU)
( 740 ) Dr. Mihály Rita, Sopron
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( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 01058
( 220 ) 2021.03.09.
( 731 ) INTERFOOD-EUROPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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].
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 21 01059
( 220 ) 2021.03.09.
( 731 ) AgroPerfekt Kft., Karcag (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Tökmagolaj étkezési célra; lenmagolaj [ehető]; napraforgóolaj, étkezési; étkezési olajok ételek

elkészítéséhez; olajok, étkezési; növényi olajok étkezési célra; canola olaj, repceolaj; étkezési olajok; dióolajak;
étkezési repceolajok; főzőolajok; repceolaj, étkezési; ehető magvak.
30

Étkezési lenmagliszt; liszt.

31

Árpa; búza; kukorica; ehető lenmag, feldolgozatlan; feldolgozatlan cirok; napraforgómag; tök; nyers

zöldségfélék; nyers olajmagvak; feldolgozatlan zöldségek; borsó, friss; magvak [gabona]; magvak; magvak
[vetőmagvak]; feldolgozatlan magvak; ehető magvak [feldolgozatlan]; növények.
( 210 ) M 21 01062
( 220 ) 2021.03.09.
( 731 ) Szabó Attila, Budapest (HU)
Mariánovich Félix, Budapest (HU)
( 541 ) BitPadre
( 511 ) 36
42

Digitális valutákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.
Weboldal tervezés; weboldalak tervezése; weboldalak aktualizálása; weboldalak programozása; weboldalak

karbantartása; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weboldal tervezés, készítés.
( 210 ) M 21 01071
( 220 ) 2021.03.09.
( 731 ) Majki Étterem Kft., Oroszlány (HU)
( 541 ) Vendéglő a Négy Remetéhez
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Vendéglátás, éttermi szolgáltatás.

( 210 ) M 21 01081
( 220 ) 2021.03.10.
( 731 ) Windstrom Kft., Budapest (HU)
( 541 ) radovin
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

35

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

( 210 ) M 21 01086
( 220 ) 2021.03.10.
( 731 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. File Zsuzsa, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; ívek
[papíráruk]; kártyák; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvek; könyvjelzők; naptárak; papír; portrék,
arcképek; poszterek; sablonok [papíráruk]; színező könyvek; szórólapok; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;
blokkok [papíráruk]; bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok;
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; dossziék, iratgyűjtők; iratgyűjtők, dossziék; iratgyűjtők
receptekhez; dossziék, iratgyűjtők papírból; írólap, írópapír; írólap, írópapír tartók; ívek [papíráruk]; kartotékok,
kartoték kártyák; könyvecskék, brosúrák; oktató anyagok [kézikönyvek]; könyvek; könyvjelzők; papír
könyvjelzők; adventi naptárak; naplók, naptárak; naptárak; noteszok; papír- és kartondobozok; öntapadós címkék
papírból; nyomtatott papírcímkék; papír bemutatótáblák, reklámtáblák; papíráruk; portrék, arcképek; papírból
készült poszterek; poszterek; sablonok [papíráruk]; színező könyvek; nyomtatott szórólapok; szórólapok; újságok;
üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; üdvözlőlapok; nyomtatott reklámanyagok.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; elektronikus folyóiratokhoz

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; előfizetések elektronikus folyóiratokra; hirdetés folyóiratokban,
prospektusokban és újságokban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban;
könyvek, folyóiratok, újságok vagy képregények előfizetésének megszervezése; hirdetések és reklámanyagok
[szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; reklám
szórólapok elkészítése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése,
főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi]; reklámanyagok [szórólapok,
prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár
belföldi terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;
reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; reklámozó szórólapok terjesztése;
szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; szórólapok kiadása;
szórólapok tervezése; hirdetési felület biztosítása újságokban; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;
adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és
karbantartása; célzott marketing; divatbemutatók kereskedelmi célokra; divatbemutatók szervezése promóciós
célokból; kereskedelmi célú divatbemutatók szervezése; értékesítési és promóciós ösztönző programok
adminisztrációja; értékesítési promóciós ösztönző programok adminisztrációja; értékesítési promóciós
szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok
szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy
reklámcélokra; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk
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kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;

hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési
felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba
rendszerezése; információk összegyűjtése és bevitele számítógépes adatbázisokba; információk számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése és rendezése; információk számítógépes adatbázisokba gyűjtése;
keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; direkt
marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; reklám és marketing
szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;
reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása;
reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok
készítése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; reklámszövegek írása;
reklámszövegek kiadása és frissítése; reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;
szövegszerkesztés; termékminták, áruminták terjesztése; termékminták terjesztése reklámcélokra; tördelési
szolgáltatások hirdetési célokból; tördelési szolgáltatások reklámozási célokra; újság előfizetések ügyintézésével
kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti információk;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra.
38

Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói

hozzáférés biztosítása az interneten; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;
számítógépes világhálózathoz és témák széles körére vonatkozó információkat tartalmazó online lapokhoz való
felhasználói hozzáférés biztosítása; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai
[chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével; üzenetek küldése.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus könyvek és

folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus
könyvek és folyóiratok online megjelentetése; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok
és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és
brosúrák megjelentetése; szórólapok megjelentetése; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás
megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; webes újságok megjelentetése; divatbemutatók
szervezése szórakoztatási célokból; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális
célokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában; nyomtatott
anyagok [nem reklámszövegek] kiadása; rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos
kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése
az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével;
szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; podcastok
létrehozása [írása]; coaching; coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; élő előadásokkal kapcsolatos
szolgáltatások; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása
szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; fotóriportok készítése; hangversenyek, koncertek szervezése
és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; nem reklámcélú írott
szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; online
elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online nem letölthető képek biztosítása; online, nem
letölthető videók biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; videorögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; zenei produkciók.
( 210 ) M 21 01089
( 220 ) 2021.03.10.
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( 731 ) IVMA UNIT Kft., Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 18

Alkalmi táskák [clutch]; atlétikai táskák; bőrből készült táskák és pénztárcák; aktatáskák, irattáskák és

diplomata táskák; bőrutánzatból készült táskák; estélyi táskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más
személyes tárgyak tárolására; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hétvégi táskák;
hordozótokok, táskák; irattáskák, üzleti táskák; műszőrme táskák; öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák;
összehúzható szájú táskák; piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák; satchel táskák; sportruházathoz
használt táskák; táskák, kézitáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; üresen értékesített kozmetikai
táskák; vállon átvethető táskák; vízálló táskák; boston táskák; cipőtároló zsákok, cipőtartó táskák; vállpántok
[táskákhoz]; alkalmi kistáskák; bankjegytartók; bankkártyatartók; bérlettartók; bőr bankkártyatokok; bőr
aktatáskák; bőr hitelkártyatartók; bőr irattartók; bőr pénztárcák; bőr vállszíjak [hevederek]; bőrből készült
bevásárlótáskák; bőrből készült ruhatáskák utazáshoz; bőrből készült kézitáskák; bőrből készült hitelkártyatartó
tárcák; bőrből készült hitelkártyatartók; bőrből készült bőröndök; bőrből készült aktatáskák; bőr tarsolyok;
bőrtáskák; bőrtáskák és bőrtokok; divatos kézitáskák; csuklótáskák; erszények, pénztárcák; erszények,
bugyellárisok; estélyi kézitáskák; féloldalas hátizsákok; hátitáskák; hátitáskák [hátizsákok]; hátizsák, hátitáska;
bőrruházat; ernyők, esernyők.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; bandana kendők; baseball sapka; bojtos sapkák; divatkalapok; divatos

kalapok, fejkendők; ellenzős sapkák; fejkendők; gyapjú sapkák; kendők fejre; kendők [ruházat]; körsálak; kötött
sapkák; sapkák; textil fejkendők; turbánok; termo fejfedők; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; alapréteg
felsők; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; állatbőrből készült ruhák; alsóingek, trikók;
alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsóruházat; amerikai focimellények; atlétikai ruházat; autóskabátok; azonos
anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek; baba body-k; baba overallok; báli ruhák; bőrből
készült motorosruházat; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat];
bőrruhák; bugyik; bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; búvárruhák, vízhatlan ruhák, neoprén ruhák; capri
nadrágok; cheongsam (kínai hagyományos ruha); cső felsők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csősálak; derékfűzők,
gyógyfűzők; düftin kabátok; dzsekik; dzsekik bélései; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; egyberészes fürdőruhák
[hurkolt/ kötöttáruk]; egyenruhák; egyrészes ruhák; esőköpenyek, esőkabátok; esőponcsók; estélyi, alkalmi
kabátok; estélyi ruházat; farmer kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok;
farmerruházat; fátylak [ruházat]; fehérnemű; fejkendő; felsőruházat; felsőkabátok; férfi és női ingek;
fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi felsőruházat; férfi öltönyök; férfi ruházat; fodrász beterítőkendők;
fürdőruhák, fürdődresszek; fűzők; gabardin ruházat; gallérok; galléros ingek; garbó nyakú felsők; garbó nyakú
pulóverek; gyapjú felsőrészek; gyapjúruházat; halászkabátok; hálóruhák; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó
nyakú melegítők; harisnyaáruk, kötöttáruk; háromrészes öltönyök [ruházat]; hétköznapi, utcai viselet;
hosszúnadrágok, nadrágok; ingek; kaftánok; kabátok nőknek; kabátok, dzsekik; kámzsák; kapucnis felsők;
kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; készruhák; kesztyűk; kifordítható dzsekik; kosztümök;
kötényruhák, ingruhák; kötött ruhadarabok; kötött topok; kötöttáruk [ruházat]; legging nadrágok, cicanadrágok;
laza, informális öltönyök; melegítő felsők; mankinik; melegítőnadrágok, melegítőalsók; mellények; melltartók;
menyasszonyi ruhák; míderek; miniszoknyák; monokinik; műbőr ruházat; nadrágkosztümök; nadrágok;
napozóruhák; női alsó; női alkalmi ruhák; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női
ruhák; női felsőruházat; női alsóruházat, fehérnemű; nyakbavalók; nyakkendők; nyaksál; nyaksálak; nyakkendők,
selyem nyaksálak; nyitott nyakú ingek; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak [sálak]; oldalzsebes nadrágok; öltöny
zakók; öltönyhöz való ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; öltönyök férfiak részére; övek
[ruházat]; overallok, munkaruhák; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok; parkák; pelerin, köpeny; pizsama;
pólóingek; polár pulóverek; pólók; poncsók; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, szvetterek; rövid
együttesek [ruházat]; rakott szoknyák; rövid kertésznadrágok; rövidnadrágok; rövidnadrágok [ruházat]; ruházat
(bőr-); ruházati cikkek nők számára; ruházati cikkek színházi használatra; sálak; selyemruházat; sálak [ruházati
cikkek]; selyemövek, vállszalagok; sportzakók; stólák; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok;
strandköpenyek; strandkendők; strandruházat; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidő ruházat;
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szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szafari dzsekik; széldzsekik, bomber dzsekik; szoknyák; szoknyás kosztümök;

színházi jelmezek; szvetterek; tarka selyemkendők (baboskendők); téli kesztyűk; télikabátok; télikabátok,
nagykabátok; térdnadrágok; topok [ruházati cikkek]; textilövek [ruházat]; trikó [alsónemű], kombiné; tunikák;
ujjatlan pólók, trikók; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek; v-nyakú pulóverek; vállkendők és stólák; vállon
viselt cikkek [ruházat]; zakók, dzsekik; zoknik.
( 210 ) M 21 01092
( 220 ) 2021.03.10.
( 731 ) CerFood Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Arató József, Kecskemét
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; gyógyászati vagy állatgyógyászati

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

Lisztek és más gabonakészítmények; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek.

( 210 ) M 21 01093
( 220 ) 2021.03.10.
( 731 ) Justyák Enikő, Budapest (HU)
( 541 ) Treebox Noszvaj
( 511 ) 43

Ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban;

ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban és apartmanokban;
szálláskiadás nyaraláshoz; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01096
( 220 ) 2021.03.11.
( 731 ) Suller-Táp Kft., Nyírtelek (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Attila ügyvéd, Nyíregyháza
( 541 ) Petguru
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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.
( 210 ) M 21 01126
( 220 ) 2021.03.16.
( 731 ) Pirner Alma, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étvágy csökkentő tabletták, gyógyszerek;

fogyasztó tabletták.
41

Coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési
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szolgáltatások edzési célokra; know-how átadása (képzés); könyvkiadás; mentorálás; oktatás biztosítása;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); szemináriumok
szervezése és lebonyolítása.
44

Diétás és táplálkozási tanácsadás.

45

Személyi stílustanácsadás.

( 210 ) M 21 01130
( 220 ) 2021.03.16.
( 731 ) Emporium Properties Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Heritázs
( 511 ) 42

Információtechnológiai [IT] szolgáltatások; a felhasználók számára saját tartalmaik és képeik online

megjelentetését és megosztását lehetővé tevő interaktív hosztolási szolgáltatások; adatraktározás;
alkalmazás-szolgáltatás; audio fájlok elektronikus tárolása; digitális audio fájlok elektronikus tárolása; digitális
fényképek elektronikus tárolása; digitális fényképek és videók elektronikus tárolására szolgáló weboldal
biztosítása; digitális fényképek tárolására szolgáló tárhelyek hosztolása az interneten; digitális képek elektronikus
tárolása; digitális tartalmak hosztolása; digitális tartalom osztott tárolása; digitális videofájlok elektronikus
tárolása; digitális zene elektronikus tárolása; dokumentumok elektronikus tárolása; elektronikus adattárolás;
elektronikus fizetések feldolgozására szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának
biztosítása; elektronikus tárolási szolgáltatások adatbázisok, képek és más elektronikus adatok archiválásához;
elektronikus tárolási szolgáltatások elektronikus adatok archiválásához; elektronikus tárolási szolgáltatások
adatbázisok archiválásához; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása; fényképek elektronikus tárolása;
honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges használatának biztosítása; képek
elektronikus tárolása; leltárkezelésre szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának
biztosítása; online, nem letölthető egyszeri bejelentkezési szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; online,
nem letölthető egyszeri bejelentkezési szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; videók elektronikus
tárolása.
( 210 ) M 21 01133
( 220 ) 2021.03.16.
( 731 ) Panyolai Szilvórium Zrt., Panyola (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 21 01147
( 220 ) 2021.03.17.
( 731 ) Esztergomi Szakképzési Centrum, Esztergom (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; éttermi

szolgáltatások; kávéházak; szállodai szolgáltatások; tortadíszítés; vendéglátás.
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( 210 ) M 21 01148
( 220 ) 2021.03.17.
( 731 ) Esztergomi Szakképzési Centrum, Esztergom (HU)
( 546 )
( 511 ) 43

Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; éttermi

szolgáltatások; kávéházak; szállodai szolgáltatások; tortadíszítés; vendéglátás.
( 210 ) M 21 01151
( 220 ) 2021.03.17.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
38

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

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

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

lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás,
kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás
nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;
hangversenyek; koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások
(bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése;
impresszáriók szolgáltatásai; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek; televíziós szórakoztatás;
varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok
vágása; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 21 01152
( 220 ) 2021.03.17.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 541 ) Dankó Rádió
( 511 ) 35
38

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

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2);
televíziós műsorszórás; közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével;
M1601

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 12. szám, 2021.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

41

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

lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás,
kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás
nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;
hangversenyek; koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások
(bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése;
impresszáriók szolgáltatásai; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek; televíziós szórakoztatás;
varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok
vágása; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 21 01162
( 220 ) 2021.03.18.
( 731 ) Iankovskyi Igor, Monaco (MC)
( 740 ) dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
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.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01192
( 220 ) 2021.03.19.
( 731 ) LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)
( 740 ) dr. Németh Angéla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33
35

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

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

43

Bár szolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

( 210 ) M 21 01195
( 220 ) 2021.03.20.
( 731 ) Járosi Zsófia, Veresegyház (HU)
( 546 )

( 511 ) 16
35

Grafikák.
Szórólapok tervezése; reklámlogók tervezése; digitális marketing; internetes marketing; internetes

marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; keresőmotoros marketing szolgáltatások; marketing
segítségnyújtás; marketing szolgáltatások; marketing tanácsadás.
42

Grafikai illusztrációk tervezése; grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág

megtervezése egységes vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; grafikai
tervező szolgáltatás; grafikák készítése; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés;
számítógépes grafikai szolgáltatások; számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások; számítógépes grafikák
renderelése (digitális képfeldolgozási szolgáltatások); számítógéppel támogatott grafikai tervezés; weboldalak
készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; elektronikusan tárolt weboldalak készítése online
szolgáltatásokhoz és az internetre; internetes weboldalak készítése; weboldal készítési és karbantartási
szolgáltatás; weboldal tervezés, készítés; weboldal (weblap) készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldalak
készítése és karbantartása; weboldalak készítése és tervezése; weboldalak készítése mások megbízásából;
weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése, tervezése és karbantartása; weboldalak
tervezése és készítése; grafikus tervezés, design; hirdetési logók grafikus formatervezése; logók tervezése
vállalati arculathoz; logók tervezése pólókra.
( 210 ) M 21 01196
( 220 ) 2021.03.20.
( 731 ) Tarjányi Péter, Budapest (HU)
( 541 ) POCKETLOOP
( 511 ) 28
41

Bumerángok; játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 01203
( 220 ) 2021.03.22.
( 731 ) BERKEMANN Hungary Betéti Társaság, Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Czifra & Neményi Ügyvédi Ioda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Csizmák, cipők, papucsok és szandálok, valamint ezek részei, beépített cipörészek; fából készült papucsok

és szandálok.
( 210 ) M 21 01204
( 220 ) 2021.03.22.
( 731 ) BERKEMANN Hungary Betéti Társaság, Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Czifra & Neményi Ügyvédi Ioda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Csizmák, cipők, papucsok és szandálok, valamint ezek részei, beépített cipörészek; fából készült papucsok
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és szandálok.
( 210 ) M 21 01210
( 220 ) 2021.03.22.
( 731 ) WE ARE MEDIA TECH Bt., Debrecen (HU)
( 740 ) Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TheVR
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Reklámozás; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési- és reklám szolgáltatások.

41

Szórakoztatás; show-műsorok készítése.

( 210 ) M 21 01214
( 220 ) 2021.03.22.
( 731 ) Dr. Tran Dániel, Budapest (HU)
( 541 ) Bubble Baby
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 01217
( 220 ) 2021.03.22.
( 731 ) Gégény István Gábor, Győrújfalu (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) Szemlélek
( 511 ) 41

Kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kiadói szolgáltatások

(beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; írott szövegek szerkesztése.
( 210 ) M 21 01220
( 220 ) 2021.03.23.
( 731 ) Brukner Csaba, Tiszafüred (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Bőrápoló krémek; bőrön használt kozmetikumok; cold krémek kozmetikai használatra; funkcionális

kozmetikumok; kenőcsök, balzsamok [nem gyógyhatású]; kozmetikumok; kozmetikumok és kozmetikai
készítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok; természetes kozmetikumok.
10

Elektromos esztétikai masszázskészülékek; elektromos masszázsberendezések; elektromos masszírozó

görgők; elektromos vagy nem elektromos masszázskészülékek; vibrációs készülékek masszírozáshoz; masszírozó
eszközök és berendezések; kézi masszázskészülékek; esztétikai masszírozó készülékek; masszázs készülékek.
28

Sportfelszerelés; sportfelszerelésekhez speciálisan kialakított táskák; sportcikkek; edző felszerelések

sportoláshoz; tornaeszközök.
35

Sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; elektromos
esztétikai masszázskészülékek; elektromos masszázsberendezések; elektromos masszírozó görgők; elektromos
vagy nem elektromos masszázskészülékek; vibrációs készülékek masszírozáshoz; masszírozó eszközök és
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berendezések; kézi masszázskészülékek; esztétikai masszírozó készülékek; masszázs készülékek; sportfelszerelés;

sportfelszerelésekhez speciálisan kialakított táskák; sportcikkek; edző felszerelések sportoláshoz; tornaeszközök;
bőrápoló krémek; bőrön használt kozmetikumok; cold krémek kozmetikai használatra; funkcionális
kozmetikumok; kenőcsök, balzsamok [nem gyógyhatású]; kozmetikumok; kozmetikumok és kozmetikai
készítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok; természetes kozmetikumok.
( 210 ) M 21 01221
( 220 ) 2021.03.23.
( 731 ) Schallinger Richárd, Biatorbágy (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; meditációs gyakorlatok tanítása; meditációs képzés,

tréning; önismereti tanfolyamok [oktatás]; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti
tanfolyamok biztosítása; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning];
személyiségfejlesztő tréning; tréningek biztosítása; online információ- és hírszolgáltatás a szakmai tréninggel
kapcsolatban; személyiségfejlesztő tanfolyamok; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
testi egészség oktatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; képzés és oktatás; oktatási és tanítási
szolgáltatások; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási anyagok kiadása.
( 210 ) M 21 01224
( 220 ) 2021.03.23.
( 731 ) F-M Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; hirdetési

kiadványok.
35

Ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás.

36

Ingatlanügyletek; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlanközvetítés; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és

szolgáltatások; ingatlantanácsadás.
37

Ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; építkezés.

( 210 ) M 21 01238
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) Szaktudás Vizsgaközpont, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;
mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási
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létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; pályaválasztási tanácsadás.
42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; elektronikus adattárolás.

( 210 ) M 21 01251
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) SGP Bár Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 39
43

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 01253
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) Screvo App Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Sárhegyi és Társai 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; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek
mobiltelefonokhoz.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógépes

fájlokban; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;
hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési felület kölcsönzése;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közvélemény-kutatás; marketing
szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás;
reklámkoncepciók kidolgozása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; statisztikák összeállítása;
termékminták, áruminták terjesztése; webindexelés kereskedelmi vagy reklámcélokra.
( 210 ) M 21 01254
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) IP Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KiwiSun. Ragyogj aranybarnán!
( 511 ) 11

Csövek (egészségügyi berendezések részei), fénycsövek; szolárium berendezések (napágyak); ultraibolya
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sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.

44

Humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások;

szolárium szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;
szépségszalonok.
( 210 ) M 21 01256
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) Screvo App Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Van egy nyereményjátékunk. Meg még egy. Meg még egy.
( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
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; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógépes

fájlokban; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci
információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámügynökségek,
hirdetési ügynökségek; statisztikák összeállítása; termékminták, áruminták terjesztése; webindexelés
kereskedelmi vagy reklámcélokra.
( 210 ) M 21 01257
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) Beliczay Zsuzsa, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Féner Viktor, Budapest
( 541 ) Moonbaby
( 511 ) 20
25

Gyerekbútorok.
Férfi, női és gyermekruházat.

( 210 ) M 21 01259
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) Delivery Hero HF Kitchens GmbH, Berlin (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Heartbreak Burger
( 511 ) 16
43

Csomagolóanyagok; élelmiszerek csomagolása; papírzacskók; matricák; szalvéták.
Éttermi szolgáltatások, ételek és italok biztosítására.

( 210 ) M 21 01260
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) BETA TOWER Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) The Ambassador
( 511 ) 35

Kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; reklámozási, marketing
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és promóciós szolgáltatások; irodai munkák; kereskedelmi ügyletek.

36

Biztosítás és pénzügyi ügyletek közvetítése ingatlanügyekkel kapcsolatosan; ingatlannal kapcsolatos

szolgáltatások; ingatlanügyletek, ingatlanberuházás, ingatlaneladás, ingatlankezelés, ingatlanügynökségek, irodák
(ingatlanok) bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; irodahelyiségek
bérbeadása; üzlethelyiségek (ingatlanok) bérbeadása; vendéglátóhelyek (ingatlanok) bérbeadása; virágüzletek
bérbeadása; kávézók bérbeadása.
42

Tervezési szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások.

43

Ideiglenes szállásbiztosítás; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek

biztosítása; étel- és italellátás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; vendéglátás.
( 210 ) M 21 01262
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) Mihály Zoltán 34%, Budapest (HU)
Olcsváry Zoltán 33%, Budapest (HU)
Zámbó Attila 33%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
35

Tengeri ételek.
Bolti kiskereskedelmi szolgáltatások; tengeri gyümölcsökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások.
43

Étel-és italkészítés; éttermi szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; vendéglátás; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek].
( 210 ) M 21 01263
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MASTERPLAST
( 511 ) 10

Nem szőtt textilanyagból készült orvosi leplek; nem szőtt anyagokból készült légzésvédő maszkok orvosi

alkalmazásokhoz; nem szőtt anyagokból készült légzésvédő maszkok sebészeti alkalmazásokhoz; altató maszkok;
maszkok egészségügyi személyzet általi használatra; sebészeti maszkok; arcmaszkok gyógyászati használatra;
arcmaszkok gyógyászati használatra baktériumok elleni védekezéshez; arcmaszkok gyógyászati használatra
mérgező anyagok elleni védekezéshez; szájvédő maszkok fogászati használatra; szájvédő maszkok orvosi
használatra; szájvédő maszkok állatorvosi használatra; orrvédő maszkok fogászati használatra; orrvédő maszkok
orvosi használatra; orrvédő maszkok állatorvosi használatra; orvosi izolációs köpenyek; köpenyek sebészeti
használatra; orvosi köpenyek; betegvizsgáló köpenyek; izoláló zacskók orvosi használatra; egészségügyi maszkok
porizolációhoz gyógyászati célokra; ortopédiai műtétek során való használathoz kialakított ortopédiai lepedők;
védőmaszkok sebészek általi használatra műtétek során; műtős sapkák; steril sebészeti lepedők; lepedők
[szövetek] orvosi használatra; orvosi takarók; inkontinencia ágybetétek; inkontinencia lepedők; matracvédők
inkontinencia esetére; ruházat, fejfedők és lábbelik, sínek és tartók gyógyászati célokra; ruházat, fejfedők és
lábbelik ápolószemélyzet és páciensek számára; sebészeti cipőborítók, cipővédők; sebészeti lepedők;
anesztéziához használt kendők; öntapadó kendők sebészeti használatra; védőoverál gyógyászati célokra;
egésztestes védőkezeslábas gyógyászati célokra; cipőborítók, cipővédők gyógyászatban való használatra.
M1608
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Spunbond-meltblown polietilén, gyártásban való felhasználásra; sodorva-hurkolt, olvasztva-fúvott

polietilén, gyártásban való felhasználásra; laminált textil szigetelőanyagok; laminált párazárók.
19

Nem szőtt textíliák, anyagok szárazföldi csatornázáshoz; nem szőtt talajvédő textíliák, anyagok; nem fém

szövetek betonhoz; tetőfedéshez használt nemszőtt textíliák, anyagok.
24

Nem szőtt szövetek; nem szőtt textíliák; nem szőtt kelmék; nem-szőtt nemez; gyártáshoz használatos nem

szőtt szövetek takarók formájában; gyártáshoz használatos nem szőtt szövetek tekercsek formájában; gyártáshoz
használatos nem szőtt szövetek lapok formájában; polipropilén sodort nem szőtt textíliák.
( 210 ) M 21 01264
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 10

Nem szőtt textilanyagból készült orvosi leplek; nem szőtt anyagokból készült légzésvédő maszkok orvosi

alkalmazásokhoz; nem szőtt anyagokból készült légzésvédő maszkok sebészeti alkalmazásokhoz; altató maszkok;
maszkok egészségügyi személyzet általi használatra; sebészeti maszkok; arcmaszkok gyógyászati használatra;
arcmaszkok gyógyászati használatra baktériumok elleni védekezéshez; arcmaszkok gyógyászati használatra
mérgező anyagok elleni védekezéshez; szájvédő maszkok fogászati használatra; szájvédő maszkok orvosi
használatra; szájvédő maszkok állatorvosi használatra; orrvédő maszkok fogászati használatra; orrvédő maszkok
orvosi használatra; orrvédő maszkok állatorvosi használatra; orvosi izolációs köpenyek; köpenyek sebészeti
használatra; orvosi köpenyek; betegvizsgáló köpenyek; izoláló zacskók orvosi használatra; egészségügyi maszkok
porizolációhoz gyógyászati célokra; ortopédiai műtétek során való használathoz kialakított ortopédiai lepedők;
védőmaszkok sebészek általi használatra műtétek során; műtős sapkák; steril sebészeti lepedők; lepedők
[szövetek] orvosi használatra; orvosi takarók; inkontinencia ágybetétek; inkontinencia lepedők; matracvédők
inkontinencia esetére; ruházat, fejfedők és lábbelik, sínek és tartók gyógyászati célokra; ruházat, fejfedők és
lábbelik ápolószemélyzet és páciensek számára; sebészeti cipőborítók, cipővédők; cipőborítók, cipővédők
gyógyászatban való használatra; sebészeti lepedők; anesztéziához használt kendők; öntapadó kendők sebészeti
használatra; védőoverál gyógyászati célokra; egésztestes védőkezeslábas gyógyászati célokra.
17

Laminált textil szigetelőanyagok; laminált párazárók; spunbond-meltblown polietilén, gyártásban való

felhasználásra; sodorva-hurkolt, olvasztva-fúvott polietilén, gyártásban való felhasználásra.
19

Nem szőtt textíliák, anyagok szárazföldi csatornázáshoz; nem szőtt talajvédő textíliák, anyagok; nem fém

szövetek betonhoz; tetőfedéshez használt nem szőtt textíliák, anyagok.
24

Nem szőtt szövetek; nem szőtt textíliák; nem szőtt kelmék; nem-szőtt nemez; gyártáshoz használatos nem

szőtt szövetek takarók formájában; gyártáshoz használatos nem szőtt szövetek tekercsek formájában; gyártáshoz
használatos nem szőtt szövetek lapok formájában; polipropilén sodort nem szőtt textíliák.
( 210 ) M 21 01265
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) Dezsi Norbert, Tószeg (HU)
( 740 ) Dr. Varga Erzsébet, Szolnok
( 541 ) Minikék
( 511 ) 20

Asztalközép [díszek] fából; díszítőelemek fából; műanyagból készült díszítőelemek; fa díszdobozok;

műanyag díszdobozok; fából készült díszkosarak; szalmából készült díszkosarak; vesszőből készült díszkosarak;
fából készült plakettek, dísztáblák; fából készült ünnepi díszek, nem fák díszítésére; faládák díszes papírral bélelt
fiókokkal; faládák; lécládák, faládák; fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból;
ajtókopogtatók, nem fémből; ládák, dobozok, nem fémből.
( 210 ) M 21 01292
M1609
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( 220 ) 2021.03.25.
( 731 ) Víz András Péter, Budapest (HU)
( 541 ) Cloudent
( 511 ) 9

Szoftverek; számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás

automatizálásához; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez.
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szoftvertervezési szolgáltatások;

szoftvertelepítés; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; számítógépes szoftverek bérbeadása és
karbantartása.
( 210 ) M 21 01313
( 220 ) 2021.03.26.
( 731 ) My Canteen Kft., Budapest (HU)
( 541 ) MY CANTEEN ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTEREMLÁNC
( 511 ) 39
43

Étel házhoz szállítás.
Önkiszolgáló étterem-szolgáltatás.

( 210 ) M 21 01314
( 220 ) 2021.03.25.
( 731 ) Tóth Csaba, Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) EMBERSZERELŐ
( 511 ) 44

Masszázs; masszázsszolgáltatások; masszázs és terapeutikus masszázs; mélyszöveti masszázs; a

masszázzsal kapcsolatos információk.
( 210 ) M 21 01315
( 220 ) 2021.03.26.
( 731 ) My Canteen Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39
43

Étel házhoz szállítás.
Önkiszolgáló étterem-szolgáltatás.

( 210 ) M 21 01317
( 220 ) 2021.03.26.
( 731 ) Roxer Produkció Kft., Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 01319
( 220 ) 2021.03.26.
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( 731 ) MMG HOTELS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Alta Moda Fashion Hotel
( 511 ) 43

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

szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01320
( 220 ) 2021.03.26.
( 731 ) MMG HOTELS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Alta Moda City Hotel
( 511 ) 43

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

szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01321
( 220 ) 2021.03.26.
( 731 ) MMG HOTELS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

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

szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01322
( 220 ) 2021.03.26.
( 731 ) MMG HOTELS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

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

szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01332
( 220 ) 2021.03.28.
( 731 ) Martinovszky Orsolya, Velence (HU)
Bleha Emese Ágnes, Gárdony-Agárd (HU)
( 541 ) fascia art - IMMT Integrált Masszázs és Mozgás Technika
( 511 ) 41
44

Sport- és kulturális tevékenységek.
Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 210 ) M 21 01333
( 220 ) 2021.03.28.
( 731 ) GRANACO Kft., Mindszentkálla (HU)
( 740 ) LADÓ LÓRÁNT, Mindszentkálla
( 541 ) NANEMÁR
( 511 ) 43

Vendéglátás; borozói szolgáltatások.

( 210 ) M 21 01342
( 220 ) 2020.12.02.
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( 731 ) DuoLife, Wieçkowice (PL)

( 546 )
( 511 ) 5

Diétás ételkiegészítők; probiotikus kiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; táplálékkiegészítők: étrend-

és táplálékkiegészítők; humán étrendkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények: étrend-kiegészítők a
fizikai állapot és állóképesség javítására.
( 210 ) M 21 01343
( 220 ) 2020.12.21.
( 731 ) DuoLife, Wieçkowice (PL)
( 546 )
( 511 ) 5

Diétás ételkiegészítők; probiotikus kiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; táplálékkiegészítők: étrend és

táplálékkiegészítők; humán étrendkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; étrend-kiegészítők a
fizikai állapot és állóképesség javítására.
( 210 ) M 21 01351
( 220 ) 2021.03.30.
( 731 ) Rosta Melinda, Nagyrécse (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Egészségügyi szolgáltatások: gyógytorna és manuálterápiás-szolgáltatások.

( 210 ) M 21 01353
( 220 ) 2021.03.30.
( 731 ) Krihli Izik, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Beviz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 8
21

Evőeszközök (1); evőeszközök (2); fűnyírók; kések; metszőollók.
Fúrók; csészealjzat; csészék; edények (1); edények (2); fazekak; háztartási eszközök; konyhai eszközök;

tányérok.
( 210 ) M 21 01354
( 220 ) 2021.03.30.
( 731 ) Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Porotherm X-therm
( 511 ) 37

Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; tetőfedő munkák; kőműves

munkák (1); kőműves munkák (2); vakolás [vakolási munkák].
42

Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 21 01357
( 220 ) 2021.03.30.
( 731 ) Alaplé Bár Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; elvitelre árusított ételek szolgáltatása.

( 210 ) M 21 01358
( 220 ) 2021.03.30.
( 731 ) Kaldeneker György, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KALDENEKER LEKVÁROSHÁZ
( 511 ) 29

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

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek, fűszerek, tartósított fűszernövények, kekszek, teasütemények.

40

Élelmiszerek és italok tartósítása.

43

Vendéglátás (élelmezés): időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 01359
( 220 ) 2021.03.30.
( 731 ) Kaldeneker György, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

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

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek, fűszerek, tartósított fűszernövények, kekszek, teasütemények.

40

Élelmiszerek és italok tartósítása.

43

Vendéglátás (élelmezés): időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 01371
( 220 ) 2021.03.31.
( 731 ) Pölöskei Tibor, Győr (HU)
( 740 ) Szécsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NEWTON MODUL- ÉS MOBILHÁZ
( 511 ) 19

Hordozható, mobil faépületek; mobil épületek, nem fémből; főként nem fémből készült mobil kerti

pavilonok; hordozható, mobil öltözők nem fémből; konyhaberendezést tartalmazó mobil épületek nem fémből;
zuhanyzóval felszerelt mobil helyiségek [nem fémből]; WC berendezést tartalmazó mobil épületek nem fémből;
mobil kiállítási standok nem fémből [szerkezetek].
37

Építkezés; építési területek előkészítése; építőipari szolgáltatások; épületek építése; épületek és más

szerkezetek építése; egyedi épületek építése; építés; házak építése; házak építése megrendelésre; lakó- és
kereskedelmi épületek építése; lakóingatlan-építés; oszlopos előtetők, védőtetők építése; helyszínek előkészítése
[építés]; fülkék, kabinok építése; falépcsők építése; épületek, építmények, szerkezetek lebontása; épületek építése
megrendelésre; építkezéshez kapcsolódó konzultáció; építkezési szaktanácsadás; építési szolgáltatások; általános
építési vállalkozói szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01372
( 220 ) 2021.03.31.
( 731 ) RG-Net Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
M1613
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Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 21 01373
( 220 ) 2021.03.31.
( 731 ) Sándorné Javora Anett, Mónosbél (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Tusfürdők, szappanok, szappanok testápoláshoz, kézmosó szappanok, szappanok és gélek, testápolók,

hidratáló testápolók, samponok, kondicionáló samponok, hajlágyító samponok, hajkorpa elleni samponok,
hajzselék, kézkrémek, kozmetikai kézkrémek.
( 210 ) M 21 01374
( 220 ) 2021.03.31.
( 731 ) Czumpf Dominik, Budapest (HU)
( 541 ) Anytime
( 511 ) 41

Vendéglátóipari szolgáltatások [szórakoztatás]; zenés szórakoztatás; vállalati rendezvények; szórakoztatási

célú rendezvényszervezés; biliárdasztalok bérbeadása; bowlingpályák rendelkezésre bocsátása; számítógép- és
videojáték szórakoztatási szolgáltatások; játékgépes szórakoztatási szolgáltatások.
43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; éttermi szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermek

[szolgáltatások]; alkoholos italok felszolgálása.
( 210 ) M 21 01375
( 220 ) 2021.03.31.
( 731 ) atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. T. Tóth Balázs, Budapest
( 541 ) Átlátszó
( 511 ) 9

Adatbázisok; elektronikusan felvett adatok az internetről; elektronikusan rögzített adatok; letölthető

multimédiás fájlok; média tartalmak; rögzített adatállományok; számítógépes digitális térképek; számítógépes
adatbázisok.
41

Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; blogírási szolgáltatások; böngészhető

kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; digitális videó, audió és
multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus
kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és
folyóiratok online megjelentetése; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele;
elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; fényképek közzététele; folyóiratok és
könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;
folyóiratok kiadása; folyóiratok publikálása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel
kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; multimédia
publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
( 210 ) M 21 01376
( 220 ) 2021.03.31.
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( 731 ) Pölöskei Tibor, Győr (HU)

( 740 ) Szécsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Főként nem fémből készült mobil kerti pavilonok; hordozható, mobil faépületek; hordozható, mobil öltözők

nem fémből; konyhaberendezést tartalmazó mobil épületek nem fémből; mobil épületek, nem fémből; mobil
kiállítási standok nem fémből [szerkezetek]; wc berendezést tartalmazó mobil épületek nem fémből; zuhanyzóval
felszerelt mobil helyiségek [nem fémből]; nemfémes anyagokból készült szabadtéri mobil biztonsági fülkék,
bódék.
37

Építés, építkezés és bontás; általános építési vállalkozói szolgáltatások; építési [építkezési] és javítási

szolgáltatások; építési munkálatok előregyártott házaknál; építési szolgáltatások; építési tanácsadó szolgáltatások;
építkezés; építési területek előkészítése; épületek építése; épületek építése megrendelésre; épületek és más
szerkezetek építése; épületrészek építése; lakások építése megrendelésre; lakóingatlan-építés; magánlakások
építése; válaszfalak építése; épületek, építmények, szerkezetek lebontása; építőipari szolgáltatások; építkezési
szaktanácsadás; építkezéshez kapcsolódó konzultáció.
( 210 ) M 21 01378
( 220 ) 2021.03.31.
( 731 ) atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. T. Tóth Balázs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Adatbázisok; elektronikusan felvett adatok az internetről; elektronikusan rögzített adatok; letölthető

multimédiás fájlok; média tartalmak; rögzített adatállományok; számítógépes digitális térképek; számítógépes
adatbázisok.
41

Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; blogírási szolgáltatások; böngészhető

kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; digitális videó, audió és
multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus
kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és
folyóiratok online megjelentetése; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele;
elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; fényképek közzététele; folyóiratok és
könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;
folyóiratok kiadása; folyóiratok publikálása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel
kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; multimédia
publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
( 210 ) M 21 01380
( 220 ) 2021.03.31.
( 731 ) Jobbágy Ákos, Szentendre (HU)
( 740 ) Vajda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Alkoholmentes italok postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes
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italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; alkoholos italok (a sörök kivételével) postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; alkoholtartalmú italok gyártására szolgáló készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével);
alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); csokoládékkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
cukorkákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás
készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt
szolgáltatásai itallal kapcsolatban; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai élelmiszerrel kapcsolatban;
élelmiszerek postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
39

Áruk gyors házhoz szállítása, kézbesítése.

( 210 ) M 21 01389
( 220 ) 2021.04.01.
( 731 ) CosMed Kozmetológiai és Diagnosztikai Gyártó és Kereskedelmi Kft., Sóskút (HU)
( 541 ) SUGAREASE Sucromer the Depilatory Sugar Film
( 511 ) 3

Szőrtelenítők, szőrtelenítő gyanta.

( 210 ) M 21 01390
( 220 ) 2021.04.01.
( 731 ) NOVA Real Estate Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan-építés; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás;

ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés].
( 210 ) M 21 01391
( 220 ) 2021.04.01.
( 731 ) NOVA Real Estate Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan-építés; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás;

ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés].
( 210 ) M 21 01392
( 220 ) 2021.04.01.
( 731 ) NOVA Real Estate Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NOVA PARK HOMES
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan-építés; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás;

ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés].
( 210 ) M 21 01393
( 220 ) 2021.04.01.
( 731 ) ZENTIVA k.s., Praha 10-Dolni Mecholupy (CZ)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. és Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZENOFOR
( 511 ) 5

Gyógyszerek, gyógyászati készítmények emberi felhasználásra; diétás készítmények és táplálék-kiegészítők.

( 210 ) M 21 01395
( 220 ) 2021.04.01.
( 731 ) Visegrád Város Önkormányzata, Visegrád (HU)
( 740 ) Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; bónok, utalványok; borítékok
[papíráruk]; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók;
csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); fedelek,
kötések, borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek,
könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; grafikai reprodukciók; gyűrűs irattartók, iratrendezők; iratgyűjtők, dossziék;
írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; katalógusok, szertartók [készletek]; képeslapok,
levelezőlapok; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük
[időszaki lapok]; mappák; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tarók [irodai felszerelések]; noteszok
(1); noteszok (2); papírfeliratok, zászlók.
35

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

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

Bölcsődék, óvodák; nyugdíjas otthonok, időskorúak otthona; panziók; székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; turistaházak, üdülők.
( 210 ) M 21 01397
( 220 ) 2021.04.01.
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( 731 ) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest (HU)

( 740 ) Zombori Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Emlékpont
( 511 ) 41

Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató

és szórakoztató szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
42

Tudományos kutatás.

45

Politikai összejövetelek szervezése.

( 210 ) M 21 01408
( 220 ) 2021.04.01.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TV2 COMEDY
( 511 ) 9

Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető

hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek; letölthető zenefájlok; monitorok
(számítógép hardver); számítógépes programok (letölthető szoftverek); számítógépes programok, rögzített;
számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető
formában.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok; acéltollak; almanachok; átlátszó

vetítőfóliák (papíráruk); borítékok (papíráruk); ceruzák; ceruzatartók; címkék kartotéklapokhoz; címkék papírból
vagy kartonból; csatok névjegykártya-tartókhoz (irodai felszerelések); csomagolópapír; dossziék (papíráruk);
értesítő kártyák; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; folyóiratok; füzetek, könyvek íráshoz vagy
rajzoláshoz; golyóstollak; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hordozható
nyomdakészletek (irodai cikkek); iratgyűjtők, dossziék; irattartók (papíráru); irodai kapcsok; irodai kellékek;
íróeszközök; írófelszerelések; írószerek; írószertartók (készletek); kaparós matricák; karton; kartotékok,
kartotékkártyák; kártyák; katalógusok; képeslapok, levelezőlapok; kézikönyvek (útmutatók); könyvecskék,
brosúrák; könyvek; könyvjelzők; levélzáró öntapadós ragasztó korongok; magazinok, revük (időszaki lapok);
mappák; naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák (papíripari);
papír; papír alátétek; papír feliratok; papír-írószer áruk; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; poháralátétek
papírból; poszterek; szövegkiemelő tollak; tollak (irodai cikkek); tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek;
többmásolatos papírok (írószer); újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy
műanyagból; WC-papírok, toalettpapírok.
21

Főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; bögrék, korsók; cipőkanalak; cipőkefék;
cukorfogók (csipeszek); cukorkásdobozok; cukortartók; csészealjak; csészék; eldobható tányérok; étkészlet, a
kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek; fogkefék; fogkefék (elektromos); gyertyaalátétek; gyertyaoltók;
gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények (tartók); ivóedények; ivópalackok sportoláshoz; keksztartók;
mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz; mosdótálak; papírkosarak; papírtálcák háztartási használatra;
papírtányérok; poharak papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; porcelánok;
porcelántálcák; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók; szívószálak; tálalátétek (asztali eszközök); tálcák
háztartási használatra; tálcák papírból, háztartási használatra; uzsonnás dobozok; üvegek; üvegek
(tárolóedények); üvegtálak; vödrök; grillek, rostélyok (sütőeszközök); grillkesztyűk.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; berendezések játékokhoz; bingó kártyák;

bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak; gyűjthető kártyák (kártyajátékok);
játékautók; játékfigurák; játékgyurma; játékkártyák; játékkonzolok; játékkozmetikumok (nem használható);
játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók; játékmodellek; játékok; játékrobotok; játék sárkányok;
játéksátrak; játékszerek; játéktermi videó játékgépek; kirakós játékok (puzzle); léggömbök; parti kellékek;
táblajátékok; társasjátékok.
M1618
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója
sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); honlapforgalom
optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
közönségszolgálati szolgáltatások; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban
tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás, rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,
hirdetés; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási
műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás
hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák);
mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; telefonok kölcsönzése;
telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,
közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése;
üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

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

digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek
feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés(szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; mozifilmek kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;
nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése (szórakoztatás); rádió- és
televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;
zeneszerzés.
M1619
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Adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; dokumentumok digitalizálása

(szkennelés); elektronikus adattárolás; felhő alapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok
átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete; webtárhely
biztosítása internetes oldalakhoz.
( 210 ) M 21 01410
( 220 ) 2021.04.01.
( 731 ) TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető

hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek; letölthető zenefájlok; monitorok
(számítógép hardver); számítógépes programok (letölthető szoftverek); számítógépes programok, rögzített;
számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető
formában.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok; acél tollak; almanachok; átlátszó

vetítőfóliák (papíráruk); borítékok (papíráruk); ceruzák; ceruzatartók; címkék kartotéklapokhoz; címkék papírból
vagy kartonból; csatok névjegykártya-tartókhoz (irodai felszerelések); csomagolópapír; dossziék (papíráruk);
értesítő kártyák; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; folyóiratok; füzetek, könyvek íráshoz vagy
rajzoláshoz; golyóstollak; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hordozható
nyomdakészletek (irodai cikkek); iratgyűjtők, dossziék; irattartók (papíráru); irodai kapcsok; irodai kellékek;
íróeszközök; írófelszerelések; írószerek; írószertartók (készletek); kaparós matricák; karton; kartotékok, kartoték
kártyák; kártyák; katalógusok; képeslapok, levelezőlapok; kézikönyvek (útmutatók); könyvecskék, brosúrák;
könyvek; könyvjelzők; levélzáró öntapadós ragasztó korongok; magazinok, revük (időszaki lapok); mappák;
naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák (papíripari); papír;
papír alátétek; papír feliratok; papír-írószer áruk; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; poháralátétek
papírból; poszterek; szövegkiemelő tollak; tollak (irodai cikkek); tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek;
többmásolatos papírok (írószer); újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy
műanyagból; wc-papírok, toalettpapírok.
21

Főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; bögrék, korsók; cipőkanalak; cipőkefék;
cukorfogók (csipeszek); cukorkásdobozok; cukortartók; csészealjak; csészék; eldobható tányérok; étkészlet, a
kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek; fogkefék; fogkefék (elektromos); gyertya alátétek; gyertyaoltók;
gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények (tartók); ivóedények; ivópalackok sportoláshoz; keksztartók;
mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz; mosdótálak; papírkosarak; papírtálcák háztartási használatra;
papírtányérok; poharak papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; porcelánok;
porcelán tálcák; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók; szívószálak; tálalátétek (asztali eszközök);
tálcák háztartási használatra; tálcák papírból, háztartási használatra; uzsonnás dobozok; üvegek; üvegek
(tárolóedények); üvegtálak; vödrök; grillek, rostélyok (sütőeszközök); grillkesztyűk.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; berendezések játékokhoz; bingó kártyák;

bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak; gyűjthető kártyák (kártyajátékok);
játékautók; játékfigurák; játék gyurma; játékkártyák; játékkonzolok; játék kozmetikumok (nem használható);
játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók; játékmodellek; játékok; játékrobotok; játék sárkányok;
játéksátrak; játékszerek; játéktermi videó játékgépek; kirakós játékok (puzzle); léggömbök; parti kellékek;
táblajátékok; társasjátékok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása
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kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója
sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklám
szolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); honlapforgalom
optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
közönségszolgálati szolgáltatások; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban
tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
pay per click (ppc) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás, rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,
hirdetés; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási
műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás
hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák);
mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; telefonok kölcsönzése;
telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,
közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése;
üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

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

digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek
feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
fotóriportok készítése; gyakorlati képzés(szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; mozifilmek kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;
nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése (szórakoztatás); rádió- és
televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;
zeneszerzés.
42

Adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; dokumentumok digitalizálása
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(szkennelés); elektronikus adattárolás; felhő alapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok

átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete; webtárhely
biztosítása internetes oldalakhoz.
( 210 ) M 21 01411
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) REDIMMOCORP Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlan bérbeadási szolgáltatások.

( 210 ) M 21 01413
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) CITRUS és PÁLMA Kft., Kunsziget (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Pálmafák; citrusfélék; fák [növények]; faiskolai növények; cserepes növények; bokrok [cserjék]; magok

kertészeti célra; vetőmagok kertészeti célra; növénydugványok; élő növények.
35

Kertészeti termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; a kővetkező árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: pálmafák; citrusfélék; fák [növények]; faiskolai növények; cserepes
növények; bokrok [cserjék]; magok kertészeti célra; vetőmagok kertészeti célra; növénydugványok; élő
növények.
44

Növénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás; növénytermesztés; faiskolák, növénytermesztés;

mezőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasági tájékoztató szolgáltatások; növények termesztése; kertészeti
információnyújtás és tanácsadás; kertészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01414
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) "FAIR PLAY OPTIC" Kft., Kazincbarcika (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
35

Szemüvegkeretek.
A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: szemüvegkeretek.
( 210 ) M 21 01415
( 220 ) 2021.04.02.
( 731 ) Molnár Csenge, Érd (HU)
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( 546 )

( 511 ) 26

Csavarók (haj); hajcsavarók [hajtincs díszítő kiegészítők]; hajcsavaró rögzítő csipeszek; hajcsatok,

hajrögzítő eszközök; haj összekötésére szolgáló gumik, hajgumik; hajdíszek; hajdíszek [nem nemesfémből];
hajfonatok; hajgöndörítő eszközök, hajcsavarók; hajgumi; hajgumik; hajpántok; hajszalagok; hajszalagok,
hajpántok; hajtincsek, hajfürtök; masnik hajba; pattintós hajcsatok; rugalmas hajpántok; rugalmas hajszalagok;
szivacsos hajcsavarók; lófarok rögzítők és hajszalagok; klipszes hajcsatok [hajkiegészítők]; haj.
( 210 ) M 21 01416
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) Kovács Klára, Szombathely (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Képek; képeslapok; művészi képek; naptárak; noteszok.
A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: bögrék, korsók; képek; képeslapok; művészi képek; naptárak; noteszok; nyomatok; tányérok;
táskák, kézitáskák; vászontáskák.
( 210 ) M 21 01417
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) Elektróda Group Kft., Balmazújváros (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) SÓLYOMSZEM
( 511 ) 9

Hegesztöpajzsok; hegesztőálarcok, hegesztőmaszkok; arcvédő pajzsok; munkavédelmi arcvédő pajzsok.

( 210 ) M 21 01419
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) Hamberger Ádám György, Vecsés (HU)
Végel Tamás, Tataháza (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 39
41

Étel házhoz szállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás.
Egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; oktatási és képzési szolgáltatások; tanfolyamok

szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; táplálkozáshoz
kapcsolódó útmutatás nyújtása; táplálkozásoktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatás;
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táplálkozással kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; táplálkozással kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

táplálkozással kapcsolatos órák tartása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.
43

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

elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások;
étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételkészítés; ételkészítés
mások számára kiszervezéssel; étkeztetés gyorsbüfékben; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel
elvitelre árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi
szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital
szolgáltatása).
( 210 ) M 21 01420
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) RUBIN-AGRO Kft., Balatonkeresztúr (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Pálinka.

( 210 ) M 21 01421
( 220 ) 2021.04.05.
( 731 ) Bodi Eszter, Biatorbágy (HU)
( 546 )
( 511 ) 43

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

bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; elszállásolási szolgáltatások; hordozható épületek, építmények
bérbeadása; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; mozgatható moduláris épületek bérbeadása; szálláscsere
szolgáltatások [időmegosztásos]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; üdülési szállás biztosítása.
( 210 ) M 21 01425
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) Kiss Veronika, Fót (HU)
Rákosi Dóra, Fót (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
35

Hasra kenhető növényi olaj.
Kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos

online kiskereskedelmi szolgáltatások: egészségügyi készítmények és cikkek.
M1624
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Nem letölthető filmek biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; online nem letölthető képek

biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása;
webináriumok szervezése; webináriumok szervezése és lebonyolítása; online kiadványok megjelentetése; online
képzések biztosítása; online oktatás biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; online szemináriumok
biztosítása; multimédiás anyagok online kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; nem
letölthető filmek biztosítása a szüléssel és egészségüggyel kapcsolatban; online, nem letölthető videók biztosítása
a szüléssel és egészségüggyel kapcsolatban; online nem letölthető képek biztosítása a szüléssel és egészségüggyel
kapcsolatban; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása a szüléssel és egészségüggyel kapcsolatban; online
nem letölthető audiotartalmak biztosítása a szüléssel és egészségüggyel kapcsolatban; szüléssel és
egészségüggyel kapcsolatos webináriumok szervezése; szüléssel és egészségüggyel kapcsolatos webináriumok
szervezése és lebonyolítása; szüléssel és egészségüggyel kapcsolatos online kiadványok megjelentetése; szüléssel
és egészségüggyel kapcsolatos online képzések biztosítása; szüléssel és egészségüggyel kapcsolatos online
oktatás biztosítása; szüléssel és egészségüggyel kapcsolatos online távoktatási szolgáltatások; szüléssel és
egészségüggyel kapcsolatos online szemináriumok biztosítása; szüléssel és egészségüggyel kapcsolatos
multimédiás anyagok online kiadása; szüléssel és egészségüggyel kapcsolatos folyóiratok és könyvek
elektronikus online közzététele; szüléssel és egészségüggyel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása
online portálon keresztül.
( 210 ) M 21 01426
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) Herczeg Gyöngyi, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása a fogyasztók részére aszépségápolási termékek

területén; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: kozmetikai fodrászkészítmények; hajápoló anyagok; hajápoló készítmények; hajzselék; hajvédő
folyadékok; hajvédő hab; hajtáplálók; hajszínező készítmények; hajszeszek, balzsamok, hajra való folyadékok;
hajszérumok; hajspray; hajsamponok; hajpakolások; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; hajlakkok;
hajkozmetikumok; hajkondicionálók; hajkondicionáló készítmények; hajkezelő készítmények; kozmetikai
készítmények hajra és fejbőrre; készítmények hajformázáshoz; készítmények a haj nap elleni védelmére;
készítmények festett haj védelmére.
41

Fodrászati technikákkal kapcsolatos oktatási szemináriumok; fodrászképzés; fodrásztermékek bemutatása

képzési célokból; kozmetikai, szépségápolási oktatás; oktatás, tanítás; oktatási anyagok kiadása; szemináriumok
és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és
rendezése.
( 210 ) M 21 01427
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) Récsi Zsolt, Nemesvámos (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Autómosás; autótisztítás; autómosási szolgáltatások; gépkocsi tisztítás és autómosás; gépjármű tisztítás és

fényezés; gépjárművek teljeskörű tisztítása; higiénikus tisztítás (járművek); járművek tisztítása.
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( 210 ) M 21 01429
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) Channel Stuff Kft., Göd (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) POFFE
( 511 ) 35

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

védőálarcok/-maszkok; USB pendrive-ok; egészségügyi maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra;
karperecek, karkötők[ékszerek]; írószerek; jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek; ceruzák; tollak
(színes -); íróeszközök; kulcstartók; táskák, kézitáskák; ernyők, esernyők; felfújható reklámtárgyak; párnák;
felfújható párnák; bögrék, korsók; csészék;kulacsok [üresen]; pólók; nyomtatott pólók; nadrágok; pulóverek;
felsőruházat; alsóruházat; zoknik; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; kabátok,dzsekik;
alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; sapkák; szabadidő ruházat; plüssjátékok; kávé; tea; kakaópor;
kakaókészítmények; forró csokoládé; csokoládé; üvegáru; üvegpalackok; címkék; táplálékkiegészítők.
41

Online nem letölthető képek biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online, nem

letölthető videók biztosítása; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; multimédiás szórakoztatás biztosítása
weboldalon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; szórakoztató multimédiás
műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezetéknélküli és online átvitel útján; digitális videó, audió és
multimédia kiadási szolgáltatások; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; élő
előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; könnyed szórakoztató szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése; szórakoztató célú
rendezvények szervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények szervezése és
lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek publikálása.
( 210 ) M 21 01430
( 220 ) 2021.04.05.
( 731 ) Lajkó Pál Bendegúz, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Erdészeti szolgáltatások; fasebészet; faültetés; fűnyírási szolgáltatások; kertészet; kertészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 21 01432
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) Halkó Dóra, Szeged (HU)
Vojtek Balázs, Villány (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
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( 210 ) M 21 01433
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) FBZ Hungária Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 22

Pehely, libapehely, toll ágyneműhöz és kitöméshez.

( 210 ) M 21 01434
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) FBZ Hungária Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 22

Pehely, libapehely, toll ágyneműhöz és kitöméshez, - amelyek Magyarországról származó termékek.

( 210 ) M 21 01464
( 220 ) 2021.04.08.
( 731 ) Kádas Gábor Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi ügyletek;

kereskedelmi adminisztráció; marketing és promóciós szolgáltatások, marketing és üzleti tervek készítése,
marketing és promóciós anyagok terjesztése; adatfeldolgozás és rendszerezés, emberi erőforrás management,
üzleti konzultáció és tanácsadás.
36

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

pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.
( 210 ) M 21 01465
( 220 ) 2021.04.08.
( 731 ) Zentai Róbert, Győr (HU)
( 740 ) dr. Vikeleti Krisztián, Békéscsaba
( 546 )
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Járműmosás.

( 210 ) M 21 01467
( 220 ) 2021.04.09.
( 731 ) Shenzhen Green Olive Environmental Protection Technology Co., Ltd., Bao'an District, Shenzhen (CN)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Csészék [tálak]; fűszerkészletek; tartályok háztartási vagy konyhai használatra; étkészletek [edények];

evőeszközök, kések, villák és kanalak kivételével; ivóedények; fogpiszkálók; ivópoharak; műalkotások
porcelánból, kerámiából, cserépből, terrakottából vagy üvegből; kerámiák háztartási célokra.
( 210 ) M 21 01468
( 220 ) 2021.04.09.
( 731 ) Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft., Hévíz (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01469
( 220 ) 2021.04.08.
( 731 ) Freiherr Von Twickel Georg Albert, Kajmád (HU)
( 740 ) Jánosik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Szőlő, friss.

32

Szőlőmust.

33

Borok.

( 210 ) M 21 01477
( 220 ) 2021.04.12.
( 731 ) DIAMOND Quest Ltd., OMC Chambers, Road Town, Tortola (VG)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Szivartárcák nem nemesfémből; cigarettatárcák nem nemesfémből; cigaretta tartók nem nemesfémből;

cigarettaszopókák; szivarkák (cigarillos); öngyújtók dohányosoknak; cigaretták; dohánypótló anyagokat
tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra; dohánytartó edények nem nemesfémből.
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( 210 ) M 21 01480
( 220 ) 2021.04.10.
( 731 ) Magyar Állami Operaház, Budapest (HU)
( 541 ) Magyar Állami Balett
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 01481
( 220 ) 2021.04.10.
( 731 ) Magyar Állami Operaház, Budapest (HU)
( 541 ) Dalszínház
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 01486
( 220 ) 2021.04.12.
( 731 ) HUF-BAU BRAND Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 740 ) Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek;

emlékművek, nem fémből; nem fémből készült merev építési csövek.
35

Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; építőanyagokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari
berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi információk; kereskedelmi
információs szolgáltatások; kereskedelmi menedzsment; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; reklámok és
kereskedelmi hirdetések terjesztése; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; bemutatás
[promóciós/reklámozási célokra]; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási
szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; irodai tevékenységek szolgáltatásai.
37

Építési munkálatok javítása; épület karbantartás és javítás.

( 210 ) M 21 01487
( 220 ) 2021.04.09.
( 731 ) dr. Dézsi Csaba András, Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) VenoFit Protect
( 511 ) 5

Étrendkiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 210 ) M 21 01488
( 220 ) 2021.04.12.
( 731 ) HUF-BAU BRAND Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 740 ) Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HUFBAU ÉPÍTŐPONT
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek;

emlékművek, nem fémből; nem fémből készült merev építési csövek.
35

Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; építőanyagokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari
berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi információk; kereskedelmi
információs szolgáltatások; kereskedelmi menedzsment; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; reklámok és
kereskedelmi hirdetések terjesztése; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; bemutatás
[promóciós/reklámozási célokra]; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási
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szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

37

Építési munkálatok javítása; épület karbantartás és javítás.

( 210 ) M 21 01490
( 220 ) 2021.04.12.
( 731 ) Solum-Invest Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonfüred (HU)
( 541 ) Blake Resort
( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 01491
( 220 ) 2021.04.12.
( 731 ) RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 01492
( 220 ) 2021.04.12.
( 731 ) RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) pozi
( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 01501
( 220 ) 2021.04.13.
( 731 ) Tolna Megyei Szakképzési Centrum, Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;
mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási
létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs
és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.
42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.
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( 210 ) M 21 01507
( 220 ) 2021.04.13.
( 731 ) Cava-Hungary Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Szeredi Zsolt, Göd
( 546 )

( 511 ) 33

Borok; csendes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; édes borok;

desszertborok; amontillado; habzóbor, pezsgő; habzó szőlőbor; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi
jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; sangría; szőlőbor; természetes habzóborok; vermutok;
vörösbor; vörös habzóborok.
35

Áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; audiovizuális bemutatók
készítése reklámcélokra; célzott marketing; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing
szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó
reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások;
előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési
pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; harmadik fél áruinak
és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait
kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként
interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés
magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó
tanácsadás; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos
információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés; internetes
marketing; internetes reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi
vásárok reklámozás céllal való szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások;
marketing kampányok; marketing-szolgáltatások az utazás területén; marketing-szolgáltatások az éttermek
területén; marketing szolgáltatások; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; mások áruinak és
szolgáltatásainak marketingje; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; online
reklámozás; online reklám- és marketingszolgáltatások; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámok
készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám és marketing
szolgáltatások; reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámozás a
turizmus és utazás terén; reklámügynökségi szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;
szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; szponzorkeresés; szponzorok felkutatása; termékbemutatók és termék
megjelenítési szolgáltatások; termékbevezetések tervezése, szervezése; termékmarketing; termékminták
bemutatása; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása];
videofelvételek készítése reklám célokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése
marketing célokra; videofelvételek készítése reklámozási célokra.
39

Autóbuszos utazás szervezése; autóval történő utasszállítás; belvízi személyszállítás; buszos utazások

szervezése; felfedező utak szervezése; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; hajós körutak; hajós
körutak megszervezése; hajós körutak szervezése; hajós utasszállítás; hajóutak szervezése; helyfoglalás utazással
kapcsolatban; idegenvezetés; idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; jacht- és hajóbérlési
szolgáltatások; kirándulások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása; körutazások és hajóutak szervezése; közúti
személyszállítás; közúti utasszállítás; közúti utasszállítási szolgáltatások; külföldi utak szervezése; légi utazások
szervezése; minibuszos szállítási szolgáltatások; szállításszervezés üzleti ügyfelek számára; szállodai transzfer
szolgáltatások; szárazföldi személyszállítás; szárazföldi utasszállítási szolgáltatások; szárazföldi utasszállítás;
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személyek szállítása szárazföldön; személyszállítás autóbusszal; túraszervezés és kivitelezés; üdülési csomagok

összeállítása; utaskísérés; utaskísérés megszervezése; utaskísérő szolgáltatások; utasok szállítása autóbuszokkal;
utasok szállítása autóval; utasszállítás hajón; utasszállítás autóbuszon; utasszállítás hajóval; utasszállítás közúton;
utazás- és nyaralásszervezés; utazás koordinálása egyének és csoportok számára; utazási foglalási szolgáltatások;
utazási idegenvezetési szolgáltatások; utazások szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése; utazásszervezés,
kirándulásszervezés; üzleti utak szervezése.
( 210 ) M 21 01509
( 220 ) 2021.04.13.
( 731 ) Juhász Andrásné, Balástya (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; állatidomítás, kiképzés; fizikai

erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás

panziókban; kantinok, büfék, étkezdék; motelek; panziók; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők;
üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek].
( 210 ) M 21 01546
( 220 ) 2021.04.15.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők.
( 210 ) M 21 01548
( 220 ) 2021.04.15.
( 731 ) ESENTIS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
35

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

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01549
( 220 ) 2021.04.15.
( 731 ) MTDM Management Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) METRODOM
( 511 ) 36
37

Ingatlanközvetítés.
Építés; építkezések felügyelete [irányítás].

( 210 ) M 21 01550
( 220 ) 2021.04.15.
( 731 ) Dr. Szöőr Anna Noémi, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Molnár László Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) "Hímzett álom"
( 511 ) 24

Ágytakarók; ágytakarók, paplanok; ágytakarók, ágyterítők; babatakarók; dunyhák, paplanok; díszpárna

huzatok; fodros ágytakarók; gyerektakarók; gyapjútakarók; gyermekágyneműk; hálózsákbélések; hálózsákok;
hálózsákok babáknak; lepedők; lepedők kiságyba; matrac- és párnahuzatok; matrachuzatok; melegítő takarók;
pamut ágytakarók; pamuttakarók; paplanok; paplanhuzatok; pikniktakarók; plédek; rácsvédő gyerekágyakba
[ágyneműhuzatok]; szövet ágytakarók; takaró újszülött babáknak; takarók kiságyba; takarók kisállatok számára;
úti takarók, plédek.
( 210 ) M 21 01551
( 220 ) 2021.04.15.
( 731 ) Kalcsu Balázs, Pilisborosjenő (HU)
Kalcsu Marcell, Budapest (HU)
Kalcsuné Antal Katalin Klára, Budapest (HU)
Kalcsu István Sándor, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kalcsu
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
35

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

41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01553
( 220 ) 2021.04.15.
( 731 ) IG Services Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Beke-Martos Anna, Budapest
( 541 ) BoostRoyal
( 511 ) 35

Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; áru és szolgáltatás vásárlásával és

értékesítésével kapcsolatos szerződések közvetítése; szerződések közvetítése; kereskedelmi tranzakciók
közvetítése és lebonyolítása; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; oktatási kellékekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; oktatási kellékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal
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kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.

41

Szórakoztatással kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; videojáték-szolgáltatások; számítógépes és

videojátékok játékstratégiáira vonatkozó online információk biztosítása; audiovizuális prezentációs bemutatókkal
kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási célú hangés videofelvételek készítése; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; e-sport oktatás; számítógépes
játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; játékszolgáltatások; játékszolgáltatások intézése
[szervezése]; játékok szervezése és lebonyolítása; oktató játékok szervezése; játékokkal kapcsolatos oktatási és
képzési szolgáltatások; elektronikus játék szolgáltatások; elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online
vagy globális számítógépes hálózat segítségével biztosítottakat is; elektronikus játékokkal kapcsolatos, interneten
keresztül nyújtott szolgáltatások; globális számítógépes hálózaton keresztül nyújtott elektronikus játék
szolgáltatások; kommunikációs világhálózat segítségével biztosított elektronikus játékszolgáltatások; online
információk szolgáltatása játékosokkal kapcsolatban; on-line információk nyújtása számítógépes játékokkal és
számítógépek játékokhoz való fejlesztésével kapcsolatban; online játékszolgáltatások; online játékszolgáltatások
mobil eszközökön keresztül; online számítógépes játékok szolgáltatása; számítógépes adatbázisból vagy az
internet segítségével használható elektronikus játék szolgáltatások; számítógépes hálózatból online módon
nyújtott virtuálisvalóság-játékszolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; oktatási anyagok fejlesztése;
oktatási anyagok terjesztése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; online oktatás biztosítása; számítógépes oktatás,
képzés; számítógépes szoftver használatával foglalkozó oktatás; számítógépes szoftverek alkalmazásával
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számvitellel kapcsolatos oktatási tanácsadási szolgáltatások; tanítási, oktatási
tevékenységek szervezése.
( 210 ) M 21 01554
( 220 ) 2021.04.16.
( 731 ) Gyöngyösi-Horváth Szilvia Márta, Kecskemét (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 01556
( 220 ) 2021.04.16.
( 731 ) Kelemen-Makai Edit, Gyál (HU)
( 740 ) XLEXUM IP Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Személyre szabott ajándékdobozok készítése; személyes ajándék kiválasztási szolgáltatás.

( 210 ) M 21 01557
( 220 ) 2021.04.16.
( 731 ) Meknetis Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Elektronikai cikkek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hangszórók

értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati célú mágnesek értékesítésével
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati cikkek értékesítésével kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászfelszerelés értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; korrózió elleni olajok értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
mágnesek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklám- és
marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók
szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők
értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskák, hátizsákok értékesítésével
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszaki termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; elektromos és elektronikus termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
41

Blogírási szolgáltatások; halász- és horgászversenyek szervezése és lebonyolítása; horgászoktatás;

horgászfelszerelés biztosítása; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés; szabadidős
rendezvények szervezése; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01558
( 220 ) 2021.04.16.
( 731 ) Meknetis Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Elektronikai cikkek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hangszórók

értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati célú mágnesek értékesítésével
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati cikkek értékesítésével kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászfelszerelés értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; korrózió elleni olajok értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
mágnesek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások reklám- és
marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók
szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők
értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskák, hátizsákok értékesítésével
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszaki termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; elektromos és elektronikus termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
41

Blogírási szolgáltatások; halász- és horgászversenyek szervezése és lebonyolítása; horgászoktatás;

horgászfelszerelés biztosítása; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés; szabadidős
rendezvények szervezése; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01559
( 220 ) 2021.04.16.
( 731 ) SOPRONI ZOLTÁN és Társai Ipari és Kereskedelmi Kft., Kőszeg (HU)
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( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

( 546 )

( 511 ) 30
40

Kenyér; friss kenyerek; teljes kiőrlésű kenyerek.
Kenyér egyedi igények szerinti előállítása.

( 210 ) M 21 01560
( 220 ) 2021.04.16.
( 731 ) Kiss Judit, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
35

Férfi, női és gyermekruházat; kabátok, dzsekik; nyomtatott pólók; pólók; pulóverek; trikók.
Táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,
nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: egyedi ékszerek; ékszeráruk; férfi, női és
gyermekruházat; gördeszkák; grafikai nyomatok; grafikák; grafikus rajzok; kabátok, dzsekik; művészeti grafikai
nyomatok; nyomtatott pólók; pólók; pulóverek; trikók.
( 210 ) M 21 01561
( 220 ) 2021.04.14.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
38

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

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

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

lebonyolítása, dalírás, digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), elektronikus
kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, előadóművészek szolgáltatásai, élő
előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése, fényképészet, filmek feliratozása, filmgyártás,
kivéve a reklámfilmek, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás
nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy
oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,
M1636

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 12. szám, 2021.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú
szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televízióműsorok készítése,
rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók
szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok
szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás,
színpadi díszletek kölcsönzése (1), színpadi díszletek kölcsönzése (2), szórakozási, szórakoztatási információk,
szórakoztatási szolgáltatások, szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás,
varieté-előadások bemutatása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, videoszalagok
vágása, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.
( 210 ) M 21 01565
( 220 ) 2021.04.19.
( 731 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; váz- és izomrendszeri, valamint ízületi

betegségek kezelésére szolgáló gyulladásgátló, fájdalomcsillapító, illetve rheuma-ellenes gyógyszerek humán
gyógyászati használatra vagy állatorvosi célokra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógyászati
vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek.
( 210 ) M 21 01566
( 220 ) 2021.04.19.
( 731 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) ARTRO-GO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; váz- és izomrendszeri, valamint ízületi

betegségek kezelésére szolgáló gyulladásgátló, fájdalomcsillapító, illetve rheuma-ellenes gyógyszerek humán
gyógyászati használatra vagy állatorvosi célokra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógyászati
vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek.
( 210 ) M 21 01570
( 220 ) 2021.04.19.
( 731 ) Furever by Csányi Kft., Újlengyel (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Bőr és szőrméből készült termékek kereskedelme.

( 210 ) M 21 01577
( 220 ) 2021.04.17.
( 731 ) Takács Bence Ervin, Budapest (HU)
( 740 ) Tardy-Molnár Anna, Szentendre
( 541 ) Mondj Te is egy verset
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 01579
( 220 ) 2021.04.18.
( 731 ) Csoszó Diána, Kaposvár (HU)
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( 541 ) Dina's
( 511 ) 18

Alkalmi kistáskák; aprópénz tartók; bevásárlótáskák; bőr pénztárcák; bőr pénztárcák aprópénz tárolásához;

bőrből készült kézitáskák; bőrutánzatból készült táskák; boston táskák; divatos kézitáskák; erszények, pénztárcák;
erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; gyermek válltáskák; hátizsákok;
hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; kártyatartó tárcák; kézitáskák; kis retikülök; kozmetikai táskák;
kulcstartók; műbőr tokok; műbőrből készült kézitáskák; neszesszerek; női kézitáskák; övtáskák; pelenkázó
táskák; pénztárcák, erszények; pénztárcák kártyatartóval; strandtáskák; válltáskák, tarisznyák; vállon átvethető
táskák; vászontáskák.
( 210 ) M 21 01582
( 220 ) 2021.04.19.
( 731 ) Kelemenová Klaudia, Komárom (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés; szemléletfejlesztés a gyakorlatban;szemléletfejlesztési konzultáció; szemléletfejlesztési

programok, tréningek; személyiségfejlesztés, tréningek, tanfolyamok; önismereti tanfolyamok.
( 210 ) M 21 01645
( 220 ) 2021.04.23.
( 731 ) Életmódtréner.hu Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési
szolgáltatások edzési célokra; know-how átadása (képzés]; könyvkiadás; mentorálás; oktatás biztosítása;
személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); szemináriumok
szervezése és lebonyolítása.
44

Diétás és táplálkozási tanácsadás.

45

Személyi stílustanácsadás.

( 210 ) M 21 01663
( 220 ) 2021.04.23.
( 731 ) Kovács-Molnár Gabriella, Siófok (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Banki szoftverek; applikációs szoftver; digitális megoldásokat nyújtó [dsp] szoftverek;

dokumentumautomatizálási szoftverek; fejlesztéskörnyezeti szoftverek; gyermekek oktatásával foglalkozó
számítógépes szoftverek; hibakezelő szoftverek; információ-visszakereső szoftverek; képek, grafikák,
audioanyagok, videoanyagok és szövegek feldolgozására szolgáló szoftverek; képzési szoftverek;
kockázatérzékelő szoftverek; letölthető szoftveralkalmazások; mobiltelefonos szoftveralkalmazások;
okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások; oktatási szoftverek; oktató szoftver gyermekek számára;
számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; szoftver csomagok; szoftveralkalmazások mobil eszközökhöz;
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szoftvercsomagok; szoftverek kártyaolvasókhoz; szoftverek termékfejlesztéshez; tesztelő szoftverek; bankkártyák

[kódolt vagy mágneses]; berendezések bankkártyás fizetéshez, pénzfelvételhez a vásárlás helyén; kódolt
bankkártyák; mágneses kódolt bankkártyák; nyomtatott bankkártyák [kódolt]; nyomtatott bankkártyák
[mágneses].
16

Bankkártya leolvasók, nem elektromos; bankkártyák mágnescsík nélkül; kézi működtetésű

bankkártya-leolvasók.
35

Pénzügyi nyilvántartások vezetése.

36

Bankkártyák és betéti kártyák kibocsátásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; automatizált banki

szolgáltatások bankkártya tranzakciókkal kapcsolatosan; bankkártyák feldolgozására szolgáló berendezések
bérbeadása, kölcsönzése és lízingelése; bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; bankkártyákkal
kapcsolatos szolgáltatások; bankkártyával kapcsolatos szolgáltatások; hitel- és bankkártyával kapcsolatos
szolgáltatások; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; készpénzkiadási szolgáltatások (bankkártyán keresztül);
szolgáltatások bankkártyákhoz, hitelkártyákhoz, debitkártyákhoz és elektronikus fizetésekhez.
( 210 ) M 21 01670
( 220 ) 2021.04.24.
( 731 ) Rigó Ágnes, Dunasziget (HU)
( 740 ) Szalai Ügyvédi Iroda, Győr
( 546 )

( 511 ) 30

Élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; ételízesítők (fűszerek); ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok];

ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; tea; tea alapú italok.
31

Bogyók [friss gyümölcsök]; friss gyümölcsök; magvak.

32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcskivonatok

italok készítéséhez; alkoholmentes teaízű italok; gyümölcslevek; gyümölcslevek [italok]; gyümölcsitalok és
gyümölcslevek; készítmények italokhoz; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szörpök
italokhoz; üdítőitalok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; nem szénsavas üdítőitalok.
( 210 ) M 21 01671
( 220 ) 2021.04.26.
( 731 ) Etaska.hu Kft., Nyírtelek (HU)
( 740 ) Kalaposné Bárány Mária, Nyírtelek
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr pénztárcák; bőr pénztárcák aprópénz tárolásához; bőrből készült táskák és pénztárcák; erszények,

pénztárcák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; kis erszények, pénztárcák; levéltárcák, pénztárcák nemesfémből;
multifunkciós erszények, pénztárcák; övhöz erősíthető pénztárcák; pénztárcák, erszények; pénztárcák kártyatartó
rekesszel; pénztárcák kártyatartóval; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; bőrutánzatból készült táskák;
guruló táskák; gurulós táskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétvégi táskák; hétköznapi, utcai táskák;
hordozótokok, táskák; irattáskák, üzleti táskák; kerekekkel ellátott táskák; kozmetikai táskák; táskák, kézitáskák;
táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; sportruházathoz használt táskák; táskák, hátizsákok táborozóknak;
satchel táskák; vállon átvethető táskák; bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák;
esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok
számára.
25

Derékszíjak, övek.
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( 210 ) M 21 01677
( 220 ) 2021.04.26.
( 731 ) Stroke Neuro Rehab Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi ellátás; kórházak; szanatóriumi, idősotthoni

szolgáltatások; rehabilitációs központok, rehabilitációs szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások
emberek számára, mentális egészség szolgáltatások, rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása.
( 210 ) M 21 01692
( 220 ) 2021.04.26.
( 731 ) ESPRESSO SERVICE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Automata kávéfőző készülékek; elektromos kávéfőzők; háztartási kávéfőzők [elektromos]; kávéfőzőgépek,

elektromos; presszó kávéfőzők.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: automata kávéfőző készülékek; elektromos kávéfőzők; háztartási kávéfőzők [elektromos];
kávéfőzőgépek, elektromos; presszó kávéfőzők.
( 210 ) M 21 01721
( 220 ) 2021.04.27.
( 731 ) Dr. Boros Anita, Porcsalma (HU)
( 541 ) Greenology Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont
( 511 ) 35

Üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; közvélemény-kutatás; gazdasági előrejelzések;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; kiszervezett vállalatirányítás;
konzultáció személyzeti kérdésekben; üzleti segítségnyújtás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési
szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti
projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél
megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; piackutatás; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
36

Fejlesztési költségek pénzügyi felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban.

37

Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezéshez kapcsolódó konzultáció.

41

Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; know-how átadása (képzés);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási
vizsgáztatás; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; mentorálás.
M1640

42

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 12. szám, 2021.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Energiatakarékossági tanácsadás; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; kozmetikai kutatás;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;
minőségellenőrzés; szakszövegek írása; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos
információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; technológiai kutatás; tudományos kutatás; tudományos
laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés; technológiai szaktanácsadás.
45

Jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése.

( 210 ) M 21 01724
( 220 ) 2021.04.28.
( 731 ) Hamar-Szelényi Éva, Budapest (HU)
( 740 ) XLEX - S. Horváth Ügyvédi és Mediációs Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Ceruza,-tolltartók; ceruzák; feladatokat tartalmazó munkafüzetek; füzetek; írószerek; írószertartók;

jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek; kártyák; könyvek; motivációs kártyák; naplók, naptárak;
nyomtatott oktatási anyagok; oktatási és képzési anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató kártyák; tanítási és
oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tervezők, naptárak [nyomtatványok].
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: bevásárló szatyor, táska; bögrék, korsók; ceruzák; csokoládé; csomagolópapír; dobozok fából
vagy műanyagból; esernyők; fülhallgatók; gyertyák; homokórák; hűtőmágnesek; írószerek; jegyzettömbök,
jegyzetfüzetek; karácsonyfadíszek; karkötők, karperecek; kartonból készült dobozok; kendők [ruházat]; kitűzők,
jelvények; könyvjelzők; kötények; kulcstartók; léggömbök partikhoz; mappák; matricák; melegítőpárnák
[párnázások] gyógyászati használatra; naplók, naptárak; párnák; poharak [ivóedények]; poháralátétek
[asztalnemű]; poháralátétek papírból; poháralátétek textilből; pólók; porvédő maszkok; sapkák; strandlabdák;
stresszoldó labdák; szélforgók; szemüvegtörlő kendők; táskák, kézitáskák; tollak; törölközők; USB pendrive-ok;
védőálarcok/-maszkok.
41

Coaching; coaching [tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; folyóiratok és

könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok publikálása; gyermekek intellektuális képességeinek
fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások;
gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos
oktatási és képzési szolgáltatások; képzés és oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
könyvek publikálása és kiadása; mentorálás; multimédia publikációk; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó
nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú bemutatók
szervezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási
és tanítási szolgáltatások; oktatási programok szervezése; oktatási tananyagok kiadása; oktatási tárgyú
információk biztosítása; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; oktató játékok szervezése; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; online
nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online oktatás biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása;
összejövetelek szervezése az oktatás területén; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szülők képzése gyermekneveléshez; tanítási, oktatási
tevékenységek szervezése.
( 210 ) M 21 01729
( 220 ) 2021.04.28.
( 731 ) Profit Solutions Kft., Budajenő (HU)
( 740 ) Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 01730
( 220 ) 2021.04.28.
( 731 ) Lokal Brand Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest
( 541 ) Egy emberként előre
( 511 ) 18

Bőröndök; gurulós bőröndök; guruló táskák; hátizsák, hátitáska; hétköznapi, utcai táskák; iskolatáskák;

kézitáskák; táskák, kézitáskák; táskák sportruházathoz; táskák légi utazáshoz.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; baseball sapka; arcmaszkok [divatcikkek]; divatkalapok; gyapjúsapkák;

gyermekfejfedők; parti kalapok [ruházat]; sapkák; sildes sapkák; sportsapkák; strandkalapok; svájcisapkák,
barettek; textil fejkendők; úszósapkák; bakancsok, csizmák; alkalmi cipők; bőrcipők; csizmák hölgyek számára;
edzőcipők, sportcipők; futballcipők; flip-flop papucsok, strandpapucsok; férfi és női lábbeli; férfi szandálok;
hegymászó bakancsok [túrabakancsok]; gyerekcipők, babacipők; hétköznapi, utcai lábbelik; hétköznapi [casual]
cipők; kiránduló cipők; magassarkú cipők; sportcipők; szabadidőcipők; túracipők; túrabakancsok; tornaruházat;
ruházat, lábbelik és fejfedők részei; alsónemű és hálóruházat; ballonkabátok [ruházat]; blúzok; blézerek; bikinik;
bokazoknik; bőrdzsekik; bőrkabátok; dzsekik; egyrészes ruhák; esőkabátok; esőköpenyek; farmerruházat;
farmerkabátok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női
dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfiruházat; férfi zoknik; futball mezek; kabátok, dzsekik; melegítő
nadrágok, tréning nadrágok; melegítőfelsők, sportos pulóverek; pólók; pólóingek; pulóverek; rövidnadrágok;
ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruházati cikkek nők számára.
( 210 ) M 21 01748
( 220 ) 2021.04.29.
( 731 ) Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., Nagyigmánd (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OPTIMUM
( 511 ) 31

Víziszárnyas takarmány.

( 210 ) M 21 01749
( 220 ) 2021.04.29.
( 731 ) Dr. Boros Anita, Porcsalma (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Közvélemény-kutatás; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi

vásárok rendezése; kiszervezett vállalatirányítás; konzultáció személyzeti kérdésekben; outsourcing
szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piackutatás; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;
statisztikák összeállítása; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő
vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez;
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üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési
konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében.
36

Fejlesztési költségek pénzügyi felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban.

37

Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezéshez kapcsolódó konzultáció.

41

Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; táboroztatás; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
42

Energiatakarékossági tanácsadás; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; kozmetikai kutatás;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;
minőségellenőrzés; szakszövegek írása; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos
információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás; tudományos
kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés.
45

Jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése.

( 210 ) M 21 01752
( 220 ) 2021.04.30.
( 731 ) Merkbau Zrt., Kiskunhalas (HU)
( 740 ) dr. Sili Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez, könnyűszerkezetes (CLT) fa házak építése, kivitelezése.

( 210 ) M 21 01753
( 220 ) 2021.04.30.
( 731 ) Merkbau Zrt., Kiskunhalas (HU)
( 740 ) dr. Sili Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez, könnyűszerkezetes (CLT) fa házak építése, kivitelezése.

( 210 ) M 21 01837
( 220 ) 2021.05.06.
( 731 ) NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) 30 éve Magyarországon, 30 éve ügyfeleink mellett. Köszönjük a bizalmat! NN Biztosító. Ön számít.
( 511 ) 35

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

36

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 21 01852
( 220 ) 2021.05.07.
( 731 ) IBSA Institut Biochimique S.A., Massagno (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
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( 541 ) SYNOTIREX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra, nevezetesen szintetikus tiroidin alapú gyógyszerészeti

készítmények; hormonkészítmények gyógyszerészeti használatra.
( 210 ) M 21 01864
( 220 ) 2021.05.10.
( 731 ) Prolansys Kft., Baja (HU)
( 546 )

( 511 ) 31

Mezőgazdasági, vízgazdasági termények; kertészeti és erdészeti termékek; nyers és feldolgozatlan kertészeti

termékek; növények, magok, hagymák, csírák növénytermesztéshez; kertészetben használatos talajtakarók
természetes anyagokból gyomok ellen.
44

Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

( 210 ) M 21 02098
( 220 ) 2021.05.26.
( 731 ) Invitech ICT Services Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Haraszthyová Kitty, Budaörs
( 546 )
( 511 ) 38

Távközlési szolgáltatások.

( 210 ) M 21 02149
( 220 ) 2021.05.28.
( 731 ) Österreichische Hagelversicherung VVaG, Bécs (AT)
( 740 ) Kettinger Anita, Bécs
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítási szolgáltatások; agrárbiztosítások.

( 210 ) M 21 02174
( 220 ) 2021.05.31.
( 731 ) Bodor Ferenc, Szentendre (HU)
( 740 ) Dr. Tatár Jeromos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bodor Major
( 511 ) 35

Reklámozás.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási,

kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 21 02189
( 220 ) 2021.06.01.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )
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Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 21 02190
( 220 ) 2021.06.01.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 21 02191
( 220 ) 2021.06.01.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 21 02193
( 220 ) 2021.06.01.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
A rovat 259 darab közlést tartalmaz.
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