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( 740 ) Dr. Kalló János Márk, Budapest
( 541 ) Virtuális pincér
( 511 ) 9

Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média;

számítógépek és számítógépes perifériák.
42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 20 03940
( 220 ) 2020.12.21.
( 731 ) Media Factory Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; 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; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk,
illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós
célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;
fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi
készítményekhez és gyógyászati eszközökhözkapcsolódó 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-exportügynökségek; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; 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- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; 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 reklámvagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line
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hirdetőitevékenység 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; pénzügyi
auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; 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; 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; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető ügyfeleknek); telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;
termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság
előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; 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.
38

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

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása
(bérbeadása); hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információ
szolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumo kbiztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció
száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat
szobák); mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel;
rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások (rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus
kommunikációs eszközön keresztül); táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (1);
távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési berendezések
kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (l); telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális
számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása
online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek
kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;
audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;
cirkuszok; coaching (tréning); cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása
M1698
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az interneten (nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó

(judo) oktatás; egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitneszórák vezetése; fordítás és
tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklám célra; fotóriportok készítése; golflétesítmények
üzemeltetése; gyakorlati képzés(szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások
rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;
idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;
játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók (szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások
nyújtása; jegyirodái szolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd fordítása; kalligráfiái(szépírási) szolgáltatások;
karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagyoktatás); know-how átadása (képzés);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések
kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
lemezlovas (DJ)szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentoralas; mikrofilmezés; modellt ülés művészek
szamara; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások
(bemutatók,kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási
vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási
tanácsadás; partik tervezése (szórakoztatás); rádió- és televíziókőlcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése;
rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos
igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; showműsorok
szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások
(fitnesz edzés); szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatásiinformációk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek);
táboroztatás;televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás;
tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése
(oktatás vagy szórakoztatás); vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése;
videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési
szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések
kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiókrészére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 20 03947
( 220 ) 2020.12.22.
( 731 ) Hegedüs József, Érd (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
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( 210 ) M 21 00121
( 220 ) 2021.01.14.
( 731 ) HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kertész és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A megújulás művészete
( 511 ) 41

Audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; élő

előadások bemutatása; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra;
golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; jegyirodai szolgáltatások
[szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how
átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;
oktatási vizsgáztatás; partik tervezése [szórakoztatás]; show-műsorok készítése; sportfelszerelések kölcsönzése, a
járművek kivételével; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; személyi edző szolgáltatások
[fitneszedzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás;
teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;
sportlétesítmények üzemeltetése.
43

Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bárszolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; főzőeszközök
bérbeadása; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék;
kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;
nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések
és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;
terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek
szolgáltatásai; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás; önkiszolgáló éttermek.
( 210 ) M 21 00273
( 220 ) 2021.01.26.
( 731 ) Szabó Miklós, Mórichida (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Marhahús termékek.

( 210 ) M 21 00441
( 220 ) 2021.02.07.
( 731 ) Oláh Tamás, Budapest (HU)
( 541 ) Zárt helyi
( 511 ) 33

Kevert alkoholos italok, nem söralapú; likőr alapú aperitifek.

( 210 ) M 21 00449
( 220 ) 2021.02.08.
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( 731 ) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik
motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik
járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs
karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek
járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók
gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok
járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);
futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek
motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.
( 210 ) M 21 00450
( 220 ) 2021.02.08.
( 731 ) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik
motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik
járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs
karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek
járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók
gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok
járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);
futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek
motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.
( 210 ) M 21 00451
( 220 ) 2021.02.08.
( 731 ) Sárga - Taxi Trade 2015 Kft, Dunaújváros (HU)
( 740 ) Dr. Borbás Péter Ferenc, Dunaújváros
( 546 )
( 511 ) 39
43

Szállítás.
Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 21 00455
( 220 ) 2021.02.08.
( 731 ) Gyimesi László, Szeged (HU)
( 541 ) Brandesfiú
( 511 ) 35

Kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; reklámozással

kapcsolatos közvetítői tevékenység; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás biztosítása;
gyártással kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; ipari vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási
szolgáltatások; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi tervezéssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi
üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; kereskedelmi vállalatoknak nyújtott, üzleti ügyeik
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bonyolításával kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási

szolgáltatások; marketingmenedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketingmenedzsment
tanácsadás; marketingmenedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; menedzsment-tanácsadás; üzleti menedzsment
tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos
segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti menedzsmenttel
kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; termékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti
tanácsadási szolgáltatások; üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó
tanácsadás; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; vállalatvezetéssel
kapcsolatos tanácsadás; piackutatás; piackutatás és marketing tanulmányok; piackutatás és üzleti elemzés;
piackutatáshoz kapcsolódó információk gyűjtése; piackutatási adatok értelmezése; piackutatási szaktanácsadás;
üzleti- és piackutatás; márkaalkotási szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások; márkatesztelés;
márkaértékelési szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; márkaépítő
tanácsadás; márkaépítési tanácsadás.
41

Tanfolyamok a reklámozáshoz, promócióhoz, marketinghez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó

stratégiai tervezés terén; márkaépítő szakmai workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása; márkaépítési
szakmai előadások szervezése, rendezése és lebonyolítása; márkaépítési szakmai konferenciák szervezése,
rendezése és lebonyolítása; márkaépítési szakmai képzések szervezése, rendezése és lebonyolítása; képzési célú
előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú
kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiskereskedők szakmai képzése; szakmai felkészítő képzések biztosítása
fiatalok számára; szakmai felkészítő tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; felkészítő szakmai tanfolyamok
nyújtása fiatalok számára; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák
szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése;
képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; képzés
a kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a reklámozás
terén; képzések szervezése; tanfolyamok, képzések szervezése; üzleti képzések szervezése; szemináriumok és
workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok
[képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.
( 210 ) M 21 00602
( 220 ) 2021.02.15.
( 731 ) DaoYin Stúdió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) WuShuang DaoYin
( 511 ) 41

Akupunktúrás képzés; bodywork-terápia oktatás; csontkovácsolással kapcsolatos oktatás; csoportos edzés

oktatása; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek
rendezése; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; edzőtermi órák;
edzőtermi szolgáltatások; egészség- és fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; egészséggel és biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások;
egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészségüggyel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségügyi és
wellness képzés; egészségügyi képzés; egészségügyi oktatási szolgáltatások; egészségügyi problémák
elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; egészségügyi tanfolyamok szervezése; egészségvédelem és táplálkozás
terén nyújtott képzés; oktatási szolgáltatások az egészségügy területén; oktató jellegű egészségmegőrzési és
erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; oktatási és képzési szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz
kapcsolódóan; oktatási és képzési szolgáltatások a foglalkozás-egészségügy és -biztonság terén; orvosi,
egészségügyi képzés és tanítás; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; testi egészség oktatás; támogató
oktatóprogramok vezetése egészségügyi szakemberek részére; életmód tanácsadás (képzés); gyógyászattal
kapcsolatos tanfolyamok; gyógyászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyógyászati továbbképző
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tanfolyamok biztosítása; harcművészeti oktatás; harcművészeti képzés; kínai harcművészetek oktatása;

meditációs képzés, tréning; meditációs gyakorlatok tanítása; orvosi témájú oktatási tanfolyamok lebonyolítása;
spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; személyiségfejlesztő tanfolyamok;
személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tréning; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok,
képzések szervezése; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése,
tartása; tanfolyamszervezés; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedzéssel kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedző órák; testmozgással kapcsolatos oktatás
biztosítása; testnevelés; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások; torna oktatás; tornaórák tartása;
tornatanítás; tornatanítás nyújtása; továbbképzés; továbbképzési tanfolyamok szervezése; továbbképzési
szemináriumok szervezése; workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok [képzés] szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; workshopok [képzés]
szervezése, lebonyolítása és rendezése.
44

Meditációs szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; csontkovács szolgáltatások; egészségi

állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; egészségügyi szolgáltatások
nyújtása; egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; kiropraktikával
kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak kezelésére;
egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának felméréséhez; egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadó
szolgáltatások; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; emberi egészségügyi szolgáltatások; fizikai
rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások;
fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások; fogyókúrás programok tervezésével kapcsolatos
szolgáltatások; fogyókúrás programokkal kapcsolatos szolgáltatások; fogyással kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; fogyással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fogyókúrához kapcsolódó tanácsadó
szolgáltatások; ízületi ficam, rándulás, csonttörés vagy hasonlók kezelése (judo-seifuku); ízületi ficamok,
rándulások vagy csonttörések kezelésével kapcsolatos tájékoztatás; irányított egészségügyi szolgáltatások;
kiropraktika; kiropraktikai szolgáltatás; kiropraktikával kapcsolatos tájékoztatás; kiropraktőr szolgáltatásai;
mentális egészség szolgáltatások; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos
szolgáltatások]; személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; meridiánkaparó terápia
(gua sha); egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; orvosi, egészségügyi
szolgáltatások biztosítása; reflexológia; reflexológiai szolgáltatások; regeneráló orvosi szolgáltatások;
rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás;
terápiás masszázzsal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések;
testművészet; testművészeti szolgáltatások; testsúlycsökkentési szolgáltatások; testsúlycsökkentő programok
tervezése.
( 210 ) M 21 00610
( 220 ) 2021.02.16.
( 731 ) Peter's Paplan Kft., Maglód (HU)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20
24

Párnák; fejpárnák; díszpárnák; matracok; matracvédők.
Párna/díszpárna huzatok; ágyneműk és takarók; pokrócok és takarók.

( 210 ) M 21 00611
( 220 ) 2021.02.16.
( 731 ) Capella Design Kft., Vác (HU)
( 541 ) CAPELLA
( 511 ) 25

Fürdőruha; fehérnemű.
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( 210 ) M 21 00612
( 220 ) 2021.02.16.
( 731 ) Special Effects International Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Molnár és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38
41

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

( 210 ) M 21 00620
( 220 ) 2021.02.16.
( 731 ) Nagy Renáta, Budapest (HU)
( 740 ) Prédl Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Aerobikversenyek; állatkiállítások szervezése; állatkiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokból;

atlétikai versenyek szervezése; bátorságot elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; bemutatók szervezése
szórakoztatási célokra; birkózóversenyek rendezése; búvárbemutatók szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése
és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; e-sport
játékvezetés; e-sport tevékenység; e-sportesemények előállítása a televízió számára; e-sportesemények
lebonyolítása; e-sportesemények szervezése; e-sporttevékenységek megszervezése; e-sportversenyek szervezése;
elektronikus sportversenyek szervezése; élő e-sportesemények lebonyolítása; előadások szervezése; előadások
szervezése és lebonyolítása; éves beszerzési konferencia szervezése; éves logisztikai konferencia szervezése; éves
oktatási konferencia szervezése; főzőversenyek szervezésével kapcsolatos konzultáció; futballversenyek
szervezése; futballbajnokságok rendezése; gasztronómiai versenyekkel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
gépjárművekkel kapcsolatos versenyek szervezése; golfversenyek szervezése; görkorcsolya-versenyek rendezése;
gyorsasági versenyek szervezése; gyorskorcsolya-bajnokságok és versenyek szervezése és lebonyolítása; halászés horgászversenyek szervezése és lebonyolítása; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok
szervezése; jachtversenyek szervezése; játékok szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása; játékok
szervezése, rendezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; jégkorcsolya-versenyek rendezése;
kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések,
szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások
szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel
kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos
szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos
konferenciák rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos
szemináriumok szervezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kereskedelmi, szakmai
és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítási
szolgáltatások oktatási célokra; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása
szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra;
kiállítások szervezése oktatási célokra; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése
és lebonyolítása; konferenciák és szimpóziumok szervezése az orvostudomány területén; konferenciák,
kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése,
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lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási

és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével
kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kosárlabdameccsek és bemutatók rendezése; kulturális célú
bemutatók szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai
konferenciák szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel
kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kutyaversenyek rendezése; kutyaversenyek szervezése;
mérkőzésszervező szolgáltatások; műértéssel kapcsolatos műhelyek és szemináriumok lebonyolítása;
műkorcsolyabajnokságok és versenyek szervezése és lebonyolítása; művészeti galériák által nyújtott kulturális,
oktató és szórakoztató szolgáltatások; művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; művészeti versenyek
szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások
rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú
kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú
kongresszusok szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú
szemináriumok tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek
szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási konferenciák
levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási
szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek
szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos
szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos
szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti
műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; összejövetelek lebonyolítása; professzionális golfbajnokságok vagy
versenyek szervezése; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; rekreációs célú
konferenciák szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs célú szemináriumok szervezése;
rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; sakkszoba-szolgáltatások; sakkversenyek szervezése; sportversenyek
rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; súlyemelő-bajnokságok szervezése; szemináriumok;
szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok és
kongresszusok szervezése az orvostudomány terén; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és
lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése; szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével
kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; szórakoztatási
célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú
kiállítások szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatási célú vetélkedők,
versenyek szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztatással kapcsolatos
szimpóziumok; szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; szórakoztató célú kiállítások
lebonyolítása; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztató vetélkedők szervezése; tájékoztatás szolgáltatása
kongresszusi eseményekről; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók szervezése és lebonyolítása;
táncversenyek szervezése; tanfolyamszervezés turisták számára; távközléssel kapcsolatos éves konferencia
szervezése; telefonos vetélkedők; telefonos vetélkedők lebonyolítása; teljesítményt elismerő díjkiosztó
ünnepségek szervezése; tengeri tudományágakkal kapcsolatos orvosi szimpóziumok szervezése; tenisztornák
rendezése; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti
szemináriumok szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek intézése [szervezése]; versenyek
lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése; versenyek szervezése az interneten; versenyek szervezése és
lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás]; vetélkedők intézése [szervezése]; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; vetélkedők
lebonyolítása; vetélkedők rendezése (szórakoztatás); vetélkedők szervezése; videofilmek hanganyagának
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bemutatása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.

43

Ágyak kölcsönzése; ágynemű kölcsönzés; bárfelszerelések bérbeadása; belső berendezések bérbeadása;

beltéri asztalok kölcsönzése; beltéri székek bérbeadása; beltéri szőnyegek kölcsönzése; beltéri világítás
kölcsönzése; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása; bútorok, abroszok, étkészletek és felszerelések
bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; bútorok bérbeadása; bútorok bérbeadása szállodák számára; bútorok
kölcsönzése; bútorok kölcsönzése bemutatókhoz; bútorok kölcsönzése kiállításokhoz; bútorok kölcsönzése
konferenciákhoz; csokiszökőkutak bérbeadása; edények bérbeadása; elektromos főzőlapok bérbeadása háztartási
célokra; elektromos főzőlapok bérbeadása; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; elektromos kenyérpirítók
bérbeadása háztartási célokra; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; étkészletek kölcsönzése, bérlése;
evőeszközök kölcsönzése; falon függő dekorációk bérbeadása szállodák számára; fedett fonott strandszékek
bérbeadása; főzőeszközök bérbeadása; főzőfelszerelések kölcsönzése ipari célokra; főzőkészülékek bérbeadása;
főzőtűzhelyek bérbeadása; függönyök bérbeadása hotelek számára; futonágyak bérbeadása; háztartási világító
eszközök bérbeadása; irodabútorok lízingelése; italadagoló gépek bérbeadása; italkutak bérbeadása;
ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kávéfőzők bérbeadása; kisebb méretű szőnyegek bérbeadása; konyhai
mosogatók bérbeadása kereskedelmi használatra; konyhai mosogatók bérlése háztartási célokra; konyhai
mosogatók kölcsönzése; konyhai munkalapok bérbeadása; konyhai munkalapok bérbeadása azonnal fogyasztható
ételek készítésére; kukoricapattogtatók bérbeadása; magánlakások dekorálására szolgáló világítóberendezések
bérbeadása; melegített és hűtött italok kiadására szolgáló egységek bérbeadása, az automaták kivételével;
mikrohullámú sütők bérbeadása háztartási célokra; nem elektromos főzőlapok kölcsönzése; padlóburkolat
bérbeadása hoteleknek; padlóburkolatok kölcsönzése; párnák kölcsönzése; steppelt ágytakarók kölcsönzése;
székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; székek és asztalok bérbeadása; szőnyegek bérbeadása;
szőnyegek, gyékények kölcsönzése; takarók kölcsönzése; teríték kölcsönzése; törölközők kölcsönzése
szállodáknak; üvegáruk kölcsönzése; vattacukor-készítő gépek bérbeadása; vendéglátó berendezések bérbeadása;
világítóberendezések kölcsönzése; vízadagolók bérbeadása; bankettek szervezése; bankett szolgáltatások; bár
szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); büfészolgáltatások
koktélbárok számára; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel
előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok felszolgálása;
ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára;
ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; ételkészítés megrendelésre; italszolgáltatás biztosítása;
juice bárszolgáltatásai; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klubszolgáltatások étel és ital biztosítására;
koktélbárok szolgáltatásai; magán vacsoraklub szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás];
snack-szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; pultos szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások;
szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tortadíszítések; vendéglátási
szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; ételrendelési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos
információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; tanácsadási szolgáltatások az étel
és ital catering területén.
( 210 ) M 21 00628
( 220 ) 2021.02.17.
( 731 ) Agro Grün GmbH., Wien (AT)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús és hústermékek; csirke, csirkehús; csirkeburgerek; csirkecombok; disznóhús; fagyasztott baromfi;

fagyasztott húsok; fagyasztott hústermékek; feldolgozott hústermékek; friss baromfi; friss csirke; friss húsok;
friss pulyka; füstölt húsok; füstölt kolbászok; főtt húsok; főtthúskonzerv; hamburgerek, húspogácsák; hot dog
virslik; hús, tartósított; húsok; hústermékek hamburgerek formájában; kolbász; marhahús; marhahús szeletek;
marhahúskonzervek; pulykaburgerek; pácolt húsok; pulyka; pulykahús; pulykahús termékek; roston sült hús;
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sertéshúskonzerv; sertésszelet; sonka; sózott vagdalt marhahúsok; szárított hús; főtt húsételek; konyhakész hús;

készételek húsból; pástétomok húsból.
( 210 ) M 21 00771
( 220 ) 2021.02.26.
( 731 ) Roche (Magyarország) Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean és Zalaváry és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás.

41

Nevelés; szakmai képzés.

44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 21 00772
( 220 ) 2021.02.26.
( 731 ) Envirosense Hungary Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Létavértes (HU)
( 740 ) Tran és Nemes Ügyvédi iroda, Budapest
( 541 ) EnviMAP
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 00779
( 220 ) 2021.03.01.
( 731 ) West Hungária Bau Kft., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WHB-MARADANDÓT ALKOTUNK
( 511 ) 37

Építőipari szolgáltatások.

( 210 ) M 21 00780
( 220 ) 2021.03.01.
( 731 ) West Hungária Bau Kft., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WHB GROUP-MARADANDÓT ALKOTUNK
( 511 ) 37

Építőipari szolgáltatások.

( 210 ) M 21 00781
( 220 ) 2021.03.01.
( 731 ) Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)
( 541 ) PILVAX
( 511 ) 33

Szeszesital, likőr.

( 210 ) M 21 00783
( 220 ) 2021.03.01.
( 731 ) Futurion Informatikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WineGroup
( 511 ) 9

Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; operációs rendszer
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programok számítógépekhez, rögzített; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető;

számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes
programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok,
rögzített vagy letölthető formában; számítógép interfészek; virtuális valóság headsetek.
33

Borok.

35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás (1); reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámterjesztés; üzleti
értékelések.
39

Csomagkézbesítés, csomagszállítás; elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok (fizikai) tárolása;

futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; fuvarozás, áruszállítás; palackozási szolgáltatások; szállítási
logisztikai szolgáltatások.
42

Honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai

szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;
internetbiztonsági szaktanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek távfelügyelete
[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógép
szoftver tanácsadás; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás
[SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és
karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
( 210 ) M 21 00786
( 220 ) 2021.03.01.
( 731 ) Gadányi György Árpád, Dunakeszi (HU)
( 740 ) V4 Legal Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Digitális képfelvételezés; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások;
filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; rádió- és televízióműsorok készítése;
riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; televíziós szórakoztatás;
videorögzítés; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi
szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók.
( 210 ) M 21 00791
( 220 ) 2021.03.01.
( 731 ) Bass Music Kft., Budapest, VI. (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Bandana kendők; baseball sapka; baseball sapkák; csuklyák, kapucnik [ruházat]; ellenzős sapkák; fejfedők

horgászathoz; fejkendő; fejkendők; fejpántok sportoláshoz; fejre való sálak, fejkendők; homlokpánt;
horgászsapkák; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó fejpántok; izzadtságfelszívó pántok teniszezéshez;
kendők fejre; kendők [ruházat]; kötött sapkák; napellenzők; napellenzők [fejfedők]; napellenzők [ruházat];
napvédő kalapok; raszta sapkák, jamaicai sapkák; sapkák; sildek, napellenzők; sildek, napellenzők [fejfedők];
sildes, ellenzős fejfedők; sildes sapkák; sísapkák; sportsapkák; sport sapkák és baseball sapkák; strandkalapok;
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termo fejfedők; textil fejkendők; úszósapkák; alsónadrágok, bugyik; bugyik; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók;

fehérnemű; férfi alsóneműk; fiú rövidnadrágok [alsóneműk]; köntösök, pongyolák; melltartók; pizsama;
pizsamaalsók; pizsamák; pizsamák [csak trikószövetből]; sportmelltartók; tangák; thermo alsóruházat; trikó
[alsónemű], kombiné; balerina cipők; baseball cipők; bebújós cipők; cipők kocogáshoz; cipőtalpra húzható
védőzacskó/anyag; edzőcipők; edzőcipők, sportcipők; esőcipők; férfi és női lábbeli; férfi lábbeli; flip-flop
papucsok, strandpapucsok; fonott talpú cipők vagy szandálok; fürdőpapucsok; fürdőszandálok, fürdőcipők;
futócipők; gumicsizmák; gumi lábbelik; gumicsizmák (ashida); kosárlabda cipők; kosárlabdacipők; műanyag
papucsok; női lábbeli; női lábbelik; női szandálok; összehajtható női papucsok; papucsok; PVC-ből készült
lábbelik; sárcipők, gumicsizmák; sportcipő; sportcipők; sportcipők, atlétacipők; strandcipők; strandlábbelik;
szabadidő lábbelik; szabadidőcipők; szandálok; szandálok és strandcipők; tánccipők; tépőzáras cipők; tornacipők,
edzőtermi cipők; tornaruházat; vízálló csizmák, bakancsok; vízhatlan cipők; alsónemű és hálóruházat; alul
összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; amerikai focimellények;
atlétatrikók; baseball mezek, egyenruhák; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; bermuda nadrágok;
biciklisnadrágok; bikinik; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bokazoknik; boksz-nadrágok;
bomberdzsekik; bőrövek; bőrövek [ruházat]; buggyos térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyogónadrágok,
buggyos rövidnadrágok; capri nadrágok; cső felsők; csősálak; csukló szalagok; csuklómelegítők; csuklyák,
tompok; csúszásgátló zoknik; derékszíjak, övek; dzsekik; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik,
ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/
kötöttáruk]; elöl gombolós hawaii mintás ingek; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek;
esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok; esőponcsók; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; farmer
kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat;
favágó-kockás dzsekik; fejpánt, izzadás felfogására; fejpántok izzadás felfogására; felsőkabátok; felsőruházat;
fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és
fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi fürdőnadrágok; férfi felsőruházat; férfi kabátok; férfi, női és gyermek
ruházat; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú ruházat; focimellények; francia bugyik; fülvédők
[ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; futball mez
replikák, másolatok; futball mezek; futballmezek; futómezek; futónadrágok; futótrikók; gyapjúzoknik;
gyermekruházat; halászkabátok; hálós jelzőtrikók; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; hawaii
mintás ingek; hétköznapi, utcai viselet; hímzett ruhadarabok; hódeszkás ruhák; hónadrágok; hónaljvédők;
horgászingek; horgászmellények; hosszú ujjú pulóverek; hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; hőszigetelt
ruházat; időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat; ingek; ingelők, ingblúzok; ingfazonú dzsekik;
izzadásgátló zoknik; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok;
jampecruhák; játékvezetői, bírói egyenruhák; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek];
jelmezek; jelmezek, kosztümök; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; jógazoknik; kabátok, dzsekik; kabátok
nőknek; kalóz nadrágok; kámzsák; kantáros nadrágok, kertésznadrágok; kapucnis felsők; kapucnis
fürdőköpenyek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; kardigánok; kerékpáros nadrágok;
készruhák; kesztyű, mint ruházat; kesztyűk; kesztyűk [ruházat]; két gombsoros vastag katona kabát [pea coat];
kezeslábas overallok; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok [felsőruházat]; kezeslábasok, overallok;
khakiszínű nadrág [ruházat]; kifordítható dzsekik; kipárnázott ingek atlétikai használatra; kockás skótszoknyák;
környakas pulóverek; körsálak [ruházat]; kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák;
kötényruhák, kötények; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lábujjzoknik; lányka ruhák; legging nadrágok,
cicanadrágok; lezser, hétköznapi ingek; lovaglónadrágok; mankinik; matróz- és tengerészruházat; melegítő
felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik;
melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok,
melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények; mellények [gilet]; mellények [ruházat]; mezek; mezek
amerikai futballhoz; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; miniszoknyák; monokinik; műbőr övek;
nadrágok; nadrágok amerikai futballhoz; nadrágok hétköznapi viseletre; nadrágszoknyák; napozóruhák; női
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felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női overallok; női ruhák; nyakbavalók; nyakpántos topok

[felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak [sálak]; nylon melegítők; nyomtatott pólók;
oldalzsebes nadrágok; öltözékek a ruházat védelmére; otthoni köntösök; otthoni ruházat; övek [ruházat];
overallok, munkaruhák; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok; papucszoknik; parkák; parkák (anorákok); parti
kalapok [ruházat]; pehelymellények; pénztartó övek [ruházat]; plüssruházat; polár gyapjúdzsekik; polár
pulóverek; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok,
dzsekik; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, kötényruhák; pulóverek, mezek; rash guard felső
ruházat; rögbi felsők; rögbi ingek; rögbi mezek; repülős ruhák; rögbi nadrágok; rövid együttesek [ruházat]; rövid
kertésznadrágok; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid ujjú sportingek; rövidnadrágok; rövidnadrágok
amerikai futballhoz; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok, shortok; rövidnadrágok, sortok; ruházat
halászoknak; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; sálak; sálak [ruházati cikkek]; sálak [nyaksálak];
selyemövek, vállszalagok; sídzsekik; símaszkok; sivatagi cipők; skortok [sportszoknyák]; skótszoknyák;
snowboard dzsekik, kabátok; sport felsők, topok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok;
sportkabátok; sportmellények; sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat; sportruházat [kivéve
golfkesztyűk]; sportzokni; sportzoknik; steppelt dzsekik [ruházat]; steppelt mellények; strandkendők;
strandköpenyek; strandöltözet; strandruhák; strandruházat; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidő ruházat;
szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; szabadidős ruházat; szafari dzsekik; szafari kabátok;
szélálló öltözék; szélálló ruházat; széldzsekik; széldzsekik, bomber dzsekik; szélmellények; szélnadrágok;
szemmaszkok; szoknyák; szörfruházat; szőtt ruházat; szőtt ingek; szövetből, ruhaanyagból készült övek;
sztreccs-nadrágok; tánc unitard [balett-trikók, táncruhák]; tánchoz való öltözékek; tánchoz viselt öltözék;
tankinik; télikabátok; tenisz shortok; tenisz szoknyák; tenisz zoknik; teniszingek; teniszpulóverek; teniszruhák;
teniszruházat; térdharisnyák; térdmelegítők [ruházat]; térdnadrágok; térdzoknik; terepszínű dzsekik; terepszínű
ingek; terepszínű kesztyűk; terepszínű mellények; terepszínű nadrágok; termo zoknik; testreszabott fürdőruhák
melltartókosárral; textilövek [ruházat]; tollbéléses overallok; tolltöltetes ruhák; topok [ruházati cikkek]; torna- és
balettruhák; tornanadrágok; tornaruhák; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítő felsők; tréningruhafelsők,
melegítőfelsők; trikók; ujjas dzsekik, kabátok; ujjatlan dzsekik, kabátok; ujjatlan kabátok, köpenyek; ujjatlan
kesztyűk; ujjatlan mezek, sportingek; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan trikók; úszódressz, fürdőruha; úszónadrágok;
úszónadrágok, fürdőnadrágok; v-nyakú pulóverek; vadászdzsekik; vadászmellények; vágott felsők; vállkendők;
vállkendő, nagykendő [csak trikószövetből]; vállkendők és fejkendők; vállkendők és stólák; vállkendők,
nagykendők; vállon viselt cikkek [ruházat]; vastag ingek; vászon ruházat; vízálló nadrágok; vízhatlan dzsekik;
vízálló ruházat vitorlázáshoz; vízálló ruhák szörfözéshez [windsurf, windszörf]; vízhatlan nadrágok; vízhatlan
felsőruházat; vízhatlan ruházat; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan szörfruházat; vízhatlan, vízálló ruházat;
vízhatlan zoknik; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zakók, dzsekik; zoknik; zoknik amerikai futballhoz; zoknik és
harisnyák; zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek; zsebkendők.
41

Blogírási szolgáltatások; brosúrák kiadása; dalok kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási

szolgáltatások; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; 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 szövegek megjelentetése; eseménynaptárak kiadása;
évkönyvek kiadása; fényképek közzététele; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és
könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése;
folyóiratok publikálása; füzetek kiadása; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; ismertetők kiadása;
katalógusok kiadása; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói szolgáltatások; kiadói
szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat);
kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok
megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás
megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás
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megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok multimédiás megjelentetése; multimédia publikációk;

multimédiás anyagok online kiadása; napilapok multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása; online kiadványok
megjelentetése; online kiadói szolgáltatások; podcastok létrehozása [írása]; poszterkiadás; prospektusok kiadása;
rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása;
szórólapok megjelentetése; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása
elektronikus média formájában; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; újságírói szolgáltatások; újság kiadása
ügyfelek számára az interneten; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;
újságok kiadása; újságok megjelentetése; videostúdiók szolgáltatásai; web-es újságok megjelentetése; zeneátírási
szolgáltatások; zenei művek publikálása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások;
audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audio- és vizuális média biztosítása
kommunikációs hálózatokon keresztül; audiovizuális bemutatók; audiovizuális prezentációs bemutatókkal
kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; az interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása;
bálok szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; bohócok;
diákok rekreációs, szabadidős tevékenységekben való részvételének megszervezése; digitális zene szolgáltatása
MP3-as internetes weboldalakról; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; digitális
zeneszolgáltatás az internetről; díjátadók vendégül látása [szervezés]; diszkók szolgáltatásai; diszkókban nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; diszkotéka működtetése; dokumentumfilmek készítése; dokumentumfilmek
készítése közvetítés céljából; dokumentumfilmek készítése mozik részére; éjszakai klubok; éjszakai klubokban
nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő szórakoztató televízióműsorok
készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; előadóművész által nyújtott
szórakoztató szolgáltatások; előadóművészek művészeti vezetése; előadóművészek művészi vezetése;
előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató
tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; énekesek által nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; esküvői szórakoztatás megszervezése; felhasználói értékelések szolgáltatása
szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális
célokra; felvonulások szervezése; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok
szervezése szórakoztatási célokra; film stúdió szolgáltatások; fikciós szereplőket bemutató szórakoztató
szolgáltatások; filmbemutató szolgáltatások; filmek bemutatása; filmekkel kapcsolatos díjátadók lebonyolítása
[szervezés]; filmes szórakoztatás; filmfesztiválok lebonyolítása; filmforgalmazás; filmstúdiók; filmszínházak;
filmszínházak üzemeltetése; filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmszínházi szolgáltatások biztosítása;
filmszínházi szolgáltatások; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; fotóriportok készítése; gálák,
díszünnepélyek rendezése; görkorcsolya show-k bemutatása; gyermekek számára nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; helyfoglalást biztosító ügynökségek a szórakoztatás területén; helyiségek biztosítása
szórakoztatási célokra; információk, magyarázó szövegek és cikkek rendelkezésre bocsátása a zene terén
számítógépes hálózatok útján; információnyújtás a zene terén; információnyújtás kulturális tevékenységekhez;
interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; játékfilm stúdió szolgáltatások; játékgépes szórakoztatási szolgáltatások; játékshow-k;
játékszolgáltatások intézése [szervezése]; játékszolgáltatások; játéktermek; játéktermek üzemeltetése; jegyfoglalás
koncertekre; jegyfoglalás szórakozóhelyekre; kabaré; kabarék és diszkók; kabaréklub szolgáltatások; karaoke bár
szolgáltatások; karaoke berendezések rendelkezésre bocsátása; karaoke felszerelések biztosítása; karaoke
felszerelések rendelkezésre bocsátása; karaoke létesítmények biztosítása; karaoke szolgáltatások nyújtása;
kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; klubok szórakoztató szolgáltatásai; klubszolgáltatások [diszkó];
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncerttermek,
varieték; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; könnyed szórakoztató szolgáltatások; közösségi
klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése; különleges effektek
készítése szórakoztatási célokra; különleges rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; kulturális
célú bemutatók rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú
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műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális és

művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése;
kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k
szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális
tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális
tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; léggömb
dekorációs szolgáltatások; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; létesítmények biztosítása kültéri szabadidős
tevékenységekhez; létesítmények biztosítása élő zenekari fellépésekhez; létesítmények biztosítása
bridzsversenyekhez; létesítmények biztosítása játékos vetélkedőkhöz; létesítmények biztosítása szórakoztatási
célokra; létesítmények biztosítása filmek, show-k, színdarabok, zene bemutatására vagy oktató célú képzéshez;
létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; lézerbemutatók, lézershow-k; lézershow-k
[szórakoztatás]; megrendelésre történő dalszerzés nem reklámcélokra; mentorálás; mozi és színházi
szolgáltatások; mozi [filmvetítési] lehetőségek biztosítása; mozi szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi
szolgáltatások; mozifilmekkel kapcsolatos információnyújtás; mozik üzemeltetése; moziműsor-információs
szolgáltatások; mozishow-k tervezése; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor
szolgáltatások); népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; online
egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online információk szolgáltatása audio- és vizuális
médiával kapcsolatban; online interaktív szórakoztatás; online könyvismertetők megjelentetése; online nem
letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető képek biztosítása; online szórakoztatás; online
szórakoztatás nyújtása; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; partik tervezése és lebonyolítása
[szórakoztatás]; partik tervezése [szórakoztatás]; partik tervezésével kapcsolatos konzultáció; partiszervezés;
partiszervezési szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióprogram készítése;
rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós show-műsorok és programok
készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások;
rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádiós szórakoztatás; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás);
rajongói klubok; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rajongói, szurkolói klubok szervezése; rekreációs,
szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások;
show-k gyártása; show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; showműsorok tervezése; sportrendezvények
szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése
(szponzori, promotor szolgáltatás); sport- és kulturális tevékenységek; sportrendezvények szüneteiben biztosított
szórakoztatás; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős
szolgáltatások; szabadidős táborok; szabadidős tevékenységek biztosítása; szabadidős tevékenységekhez használt
helyszínek rendelkezésre bocsátása; szabadúszó újságírás; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;
szakmai kompetencia elismerése; színpadi show-k szervezése; szórakozáshoz kapcsolódó foglalási, jegyértékesítő
szolgáltatások; szórakozási lehetőségek biztosítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakozással
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szórakozással kapcsolatos telefonos információs szolgáltatások;
szórakozóhelyek művészeti vezetése; szórakoztatás; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon
keresztül; szórakoztatás biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás divatbemutatók
formájában; szórakoztatás fényshow-k formájában; szórakoztatás görkorcsolyaversenyek formájában;
szórakoztatás iptv-n keresztül; szórakoztatás lézershow-k formájában; szórakoztatás mobiltelefonos televízió
formájában; szórakoztatás nyújtása globális kommunikációs hálózaton keresztül; szórakoztatás podcaston
keresztül; szórakoztatás telefon útján; szórakoztatás tévéműsorok formájában; szórakoztatási célú audiovizuális
bemutató szolgáltatások; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése;
szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;
szórakoztatási célú show-k rendezése; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú
ünnepségek szervezése; szórakoztatási célú ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási és szabadidős létesítmények
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biztosítása; szórakoztatási információs szolgáltatások; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások;

szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások
mozielőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások mozifilmek formájában; szórakoztatási szolgáltatások
televízióműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése
formájában; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztatásra kialakított helyiségek biztosítása;
szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás;
szórakoztatással kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadó
szolgáltatások; szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése;
szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató
klubok szolgáltatásai; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató komplexumok; szórakoztató központok;
szórakoztató létesítmények rendelkezésre bocsátása; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;
szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató
rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató show-k készítése táncosok részvételével; szórakoztató
show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k rendezése; szórakoztató szolgáltatások;
szórakoztató szolgáltatások nyújtása mozifilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása publikációkon
keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett
zene formájában; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató szolgáltatások webkamerás
televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában; szórakoztató
szolgáltatások audio- és videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások
intézése [szervezése]; tanácsadási szolgáltatások az interneten keresztül a szórakoztatás területén; tanácsadási
szolgáltatások a szórakoztatás területén; táncklub szolgáltatások; tánclétesítmények biztosítása; táncos események
szervezése; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése; televíziós díjátadók vendégül látása
[szervezése]; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és
online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós zenei koncertek; tűzijátékok; vendéglátóipari
szolgáltatások (szórakoztatás); vállalati rendezvények (szórakoztatás); versenypályákon nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; vetélkedők, versenyek szervezése; vetélkedőkhöz kapcsolódó szórakoztatási szolgáltatások;
vetélkedőműsorok intézése [szervezése]; vezeték nélküli televíziós közvetítésen keresztüli szórakoztatás;
videojáték-szolgáltatások; videókhoz kapcsolódó díjátadók vendégül látása [szervezés]; videós szórakoztató
szolgáltatások; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; világítástechnikusi szolgáltatások
eseményekhez; vízi szabadidős szolgáltatások; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; vizuális szórakoztatás
szervezése; vokalisták, énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; webináriumok szervezése; webrádiós
szórakoztatási szolgáltatások; zene komponálása; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; zenei
rendezvények szervezése; zenei versenyek szervezése; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; zenés helyek művészeti vezetése; zenés show-k készítése; zenés
szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által biztosított
szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások; helyfoglalás koncertre;
e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások; helyfoglalás előadásokra és színházi
jegyfoglalás; helyfoglalás show-műsorokra; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások
szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez;
jegyelővétel/foglalás koncertekre és színházba; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és
sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási
szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;
jegyfoglalási szolgáltatások sportrendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre;
jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre;
jegyfoglalási szolgáltatások színházi előadásokra; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez;
jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez; jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz;
jegyinformációs szolgáltatások e-sporteseményekhez; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jegypénztári
szolgáltatások; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató
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rendezvényekhez; koncertjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; koncertjegy foglalási szolgáltatások; mozijegy

foglalási jegyirodai szolgáltatások; online jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra; színházi foglalási
szolgáltatások; színházi jegyfoglalási szolgáltatások; színházjegy értékesítő ügynökségi szolgáltatások;
színházjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és
előjegyzési szolgáltatások; ülőhelyfoglalás előadásokra és sportrendezvényekre.
( 210 ) M 21 00792
( 220 ) 2021.03.01.
( 731 ) Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ha kedd, akkor Kiskegyed!
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 210 ) M 21 00794
( 220 ) 2021.03.01.
( 731 ) HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti

konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzletvezetési és konzultációs
szolgáltatások.
41

Know-how átadása (képzés); konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése.

( 210 ) M 21 01101
( 220 ) 2021.03.11.
( 731 ) Shan Zili, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pátzay Péter Pál, Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Információtechnológia és audiovizuális berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik;

kommunikációs berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; adatfeldolgozó berendezések és
tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; számítógépek és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik, számítógépes
hardverek; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram tárolására
szolgáló készülékek és berendezések; rögzített tartalmak; média tartalmak; mobiltelefon, notebook, tablet
berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; kihangosítók; headsetek.
( 210 ) M 21 01104
( 220 ) 2021.03.11.
( 731 ) Suller-Táp Kft., Nyírtelek (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Attila ügyvéd, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
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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 01105
( 220 ) 2021.03.11.
( 731 ) DIGITAX Solutions Kft., Budapest (HU)
( 541 ) digitax
( 511 ) 35

Könyvvitel és számvitel; könyvviteli és számviteli szolgáltatások; számítógépes számvitel; számítógépes

számvitel készítése; számítógépesített adóalap megállapítás [számvitel]; számviteli információkhoz kapcsolódó
jelentések szolgáltatása; számviteli, könyvelési szolgáltatások; adózási konzultáció [könyvvitel]; könyvvitel,
könyvelés, könyvvizsgálat; könyvvitel elektronikus pénzátutaláshoz; adminisztratív könyvelés; adóbevallások
elkészítése [könyvelés]; adóbevallások elkészítésével kapcsolatos könyvelési tanácsadás; adótanácsadás
[könyvelés]; adótervezés [könyvelés]; adóvisszatérítési tanácsadó szolgáltatások [könyvelés]; adózással
kapcsolatos konzultáció [könyvelés]; adózással kapcsolatos könyvelési tanácsadás; fúziókkal és felvásárlással
kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; költségek könyvelése; könyvelés; könyvelés, könyvvizsgálat;
könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyvelési szolgáltatások nyugdíjalapokhoz; könyveléssel
kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és
információnyújtás; követelésekkel kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; mérlegképes könyvelés; mezőgazdasági
vállalkozások költségeivel kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; számítógépes könyvelés; számítógépesített
könyvelési szolgáltatások; számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; tanácsadás könyvelési kérdésekben;
üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; könyvvizsgálattal kapcsolatos tanácsadás,
konzultáció; tanácsadás adóbevallások elkészítésével kapcsolatban; üzleti elemzéssel kapcsolatos segítségnyújtás,
tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; üzleti elemzéssel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; üzleti kutatási és tanácsadási szolgáltatások; reklámozás; üzleti menedzsment,
szervezés és adminisztráció; irodai munkák; információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése;
információk összegyűjtése és bevitele számítógépes adatbázisokba; információk számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése és rendezése; információk számítógépes adatbázisokba gyűjtése; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; számítógépes adatbázisban
levő adatok összehasonlítása; számítógépes adatbázis menedzsment; számítógépes adatbázisok kezelése és
összeállítása; számítógépes adatbázisok összeállítása.
36

Adótervezéssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tervezéssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01111
( 220 ) 2021.03.11.
( 731 ) BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bonduelle Good Lunch
( 511 ) 29
30

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

( 210 ) M 21 01112
( 220 ) 2021.03.11.
( 731 ) BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Bonduelle Cereali

( 511 ) 29
30

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

( 210 ) M 21 01113
( 220 ) 2021.03.11.
( 731 ) Petró László, Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Alsórészek [ruházat]; arcmaszkok [ruházat]; melegítőnadrágok [ruházat]; ruházati cikkek nők számára;

steppelt dzsekik [ruházat]; szabadidő együttesek [ruházat]; topok [ruházati cikkek]; vízhatlan ruházat; ruházat
sportoláshoz; pufi dzsekik [ruházat]; ruházat, lábbelik és fejfedők részei.
( 210 ) M 21 01115
( 220 ) 2021.03.12.
( 731 ) Körmendi-Tóth Laura, Budapest (HU)
( 541 ) Golden Nails
( 511 ) 3

Fedőanyagok műkörömépítéshez.

( 210 ) M 21 01117
( 220 ) 2021.03.12.
( 731 ) XXL GSM Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Gaal és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Elektronikus interaktív táblák; elektronikus kijelzőtáblák; interaktív érintőképernyős terminálok; kézi

számítógépek [PDA]; kihangosító készletek mobiltelefonokhoz; kihangosító készletek telefonokhoz; letölthető
csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek
mobiltelefonokhoz; mobiltelefonok; okostelefonok; okoskarórák; rádiótelefon készülékek; számítógép
billentyűzetek; számítógép hardverek; számítógépek; számítógépes billentyűzetek; számítógépes képernyővédő
szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok,
rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy
letölthető formában; számítógépes szoftverplatformok; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó
tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória
eszközök; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; táblagépek; táblagép tokok; telefonkagylók; telefonok; telefonok
mikrofonjai; telefonvezetékek; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; védőfóliák okostelefonokhoz;
folyadékkristályos védőfóliák okostelefonokhoz; vezeték nélküli telefonok; videotelefonok.
16

Blokkok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; csomagolások, borítások palackokhoz papírból

vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; kartonból
készült csomagolóanyag; papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok; fényképek [nyomtatott];
fénymásolópapír, nyomtatópapír; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; íróeszközök; írószerek; irodai kellékek;
kártyák; névkitűzők [irodai kellékek]; papír névkitűzők; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; nyomtatványok;
papír; papír feliratok, jelek; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papírszalagok; papírzacskók; plakátok,
falragaszok papírból vagy kartonból; prospektusok; szórólapok; tollak [irodai cikkek].
( 210 ) M 21 01118
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( 220 ) 2021.03.12.
( 731 ) Ádámcsók Eszter, Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Péter Ügyvédi Iroda, Pécs
( 546 )

( 511 ) 41

Gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; kaland képzések gyermekek részére; kalandjátszóterek; képzési

célú túrák lebonyolítása; képzési célú túrák szervezése; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; vezetett
tanulmányi túrák szervezése; vezetett tanulmányi túrák lebonyolítása.
( 210 ) M 21 01119
( 220 ) 2021.03.12.
( 731 ) Mspire Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti konzultáció; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti stratégiai konzultáció; üzleti stratégiával

kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció;
üzleti tervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti elemzéssel
kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció.
41

Képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; távközléssel kapcsolatos éves konferencia
szervezése; üzleti konferenciák lebonyolítása; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével
kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatási célú
szemináriumok szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; üzleti oktatási szolgáltatások; távközléssel
kapcsolatos tanfolyamok biztosítása.
42

Távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás; műszaki segítségnyújtási [tanácsadási] szolgáltatások

távközlési területeken.
( 210 ) M 21 01120
( 220 ) 2021.03.13.
( 731 ) dr. Lantos Judit, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching (tréning); mentorálás; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok
szervezése és lebonyolítása; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások
szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; meet-upok szervezése/tartása; tréningek-workshopok lebonyolítása/tartása; tréninganyagok
kidolgozása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; önismereti képzés; egészségklub szolgáltatások (egészség
és fitnesz); tanácsadás; üzletviteli tanácsadás.
44

Pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; gyermekpszichológiai tanácsadás; párterápia;

párkapcsolati tanácsadás; válással kapcsolatos tanácsadás; családterápia; életvezetési tanácsadás; alternatív
gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési

szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; válási mediációs
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szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; közbenjárás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi

ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi dokumentumok elkészítése; képviselet
jogvitákban (jogi szolgáltatások); jogi szolgáltatások megszervezése; ügyvédi szolgáltatások; online közösségi
hálózatok szolgáltatásai; családi és párkapcsolati mediációs szolgáltatások; esküvői szertartások tervezése és
szervezése; gyásztanácsadás; társkereső szolgáltatások; személyi stílustanácsadás; érzelmi támogató
szolgáltatások családok részére; lelki tanácsadás; mentorálás.
( 210 ) M 21 01121
( 220 ) 2021.03.15.
( 731 ) AEOLUS TYRE CO.,LTD, Henan (CN)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gumiabroncsok járműkerekekhez; gumiabroncsok gépjárművekhez; belső gumiabroncstömlők; tömör

gumiabroncsok járműkerekekhez; futófelületek járművekhez [szíjgörgők]; abroncstüskék, abroncsszegek;
gumiabroncs köpenyek; járműabroncsok; kerékpár abroncsok, gumik; gumiabroncsok, abroncsgumik.
( 210 ) M 21 01122
( 220 ) 2021.03.15.
( 731 ) AEOLUS TYRE CO.,LTD, Henan (CN)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gumiabroncsok járműkerekekhez; gumiabroncsok gépjárművekhez; belső gumiabroncstömlők; tömör

gumiabroncsok járműkerekekhez; futófelületek járművekhez [szíjgörgők]; abroncstüskék, abroncsszegek;
gumiabroncs köpenyek; járműabroncsok; kerékpár abroncsok, gumik; gumiabroncsok, abroncsgumik.
( 210 ) M 21 01124
( 220 ) 2021.03.12.
( 731 ) Caffe Brando Kft., Kaposvár (HU)
( 541 ) MIO SLIM
( 511 ) 30

Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák.

( 210 ) M 21 01252
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) Bocska Edit, Komárom (HU)
( 541 ) BOCSKA HALÁSZLÉ
( 511 ) 29

Halból készített élelmiszertermékek.

( 210 ) M 21 01266
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) Dr. Benyőcs Gergely, Tatabánya (HU)
Dr. Mócz András István, Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 21 01268
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( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) Dr. Benyőcs Gergely, Tatabánya (HU)
Dr. Mócz András István, Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PreceDent Fogászati és Endodonciai Centrum
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 21 01269
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) Dr. Benyőcs Gergely, Tatabánya (HU)
Dr. Mócz András István, Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PreceDent a követendő példa
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 21 01273
( 220 ) 2021.03.25.
( 731 ) NLC Tanácsadói Csoport Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes készítmények

italok készítéséhez.
36

Ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés; ingatlanügynökségek;

ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan befektetések; ingatlan adminisztráció; ingatlan értékelés;
ingatlan értékbecslés; ingatlan biztosítások; ingatlanok bérbeadása; ingatlantulajdon vagyonkezelése;
ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanberuházási tanácsadás; ingatlan bérbeadási ügyintézés.
43

Átmeneti szállások bérlete; bárszolgáltatások; étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése;
szállásügynökségek; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; turistaházak;
cukrászdák; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01276
( 220 ) 2021.03.25.
( 731 ) Metrodom Panoráma A Társasház, Budapest (HU)
Metrodom Panoráma BC Társasház, Budapest (HU)
Metrodom Panoráma D Társasház, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PANORÁMA
( 511 ) 19
36

Épületek, nem fémből; épületpanelok, nem fémből; szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből.
Épületek bérbeadása; kereskedelmi épületek bérbeadása; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; tájékoztatás épületek bérlésével kapcsolatban; ingatlanok bérbeadása;
ingatlantulajdon-kezelés; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése;
ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanokhoz kapcsolódó
tanácsadási szolgáltatások; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal
kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; házak bérbeadása.
M1719
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Épületek ipari takarítása; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épület karbantartás és javítás; épületek belső

felületeinek tisztítása; épületek renoválása és javítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek tisztítása
[külső felületé]; épületek és építmények csörlőzése; bevonatok, burkolatok felvitele épületekre; épületek
karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületek felújításával kapcsolatos információs
szolgáltatások; épületek berendezéseinek karbantartása és javítása; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; épületek fertőtlenítése bakteriális fertőzések ellen; épületek kártevő- és rovarbiztossá tétele;
állványzat felállítása épületekhez és építkezéshez; épületfelületek javítására szolgáló bevonatok, burkolatok
felvitele; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; épületek építésével,
javításával és karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; épületek részeinek és tartozékainak
karbantartása és javítása; szolgáltatások épületek nedvesség elleni szigetelésére építés során; épületállványzatok,
munka- és építőplatformok felszerelésével kapcsolatos szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építésével
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos
beszerelése; ingatlantakarítás; ingatlanok karbantartása; házak, lakások takarításához kapcsolódó háztartási
szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01277
( 220 ) 2021.03.25.
( 731 ) Balogh Csaba, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Csomagolópapír; papírból készült poharak, zacskó, szalvéta, tálca, pohárgallér, kanál, villa, kés; papír

asztalterítők; papír- vagy kartondobozok; papírzsebkendők; papírtörlők; papíralátétek; egyedileg készített papír
csomagolóanyagok; prospektusok; papír-alapú marketing és reklámanyagok; papírból és papírhulladék
újrahasznosítás útján készült különböző mértani alakzatú dobozok, csomagolóanyagok termékek.
35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; különböző jogalapokon élelmiszerek, borok, kávék, kávékapszulák,

teák, cukrászati készítmények, chipsek, édesipari termékek, különböző vizek, üdítőitalok, gyümölcslevek,
zöldséglevek kereskedelme; áruk és szolgáltatások promóciója; marketing- és reklámtevékenységek; reklám- és
marketingcélú felületek kereskedelme; reklám- és marketingcélú szolgáltatások biztosítása.
39

Árucsomagolás; áruk raktározása; különböző termékeket árusító automaták feltöltése; áruszállítás;

csomagkézbesítés, csomagszállítás; futárszolgálatok működtetése; élelmiszerek, borok, kávék, kávékapszulák,
teák, cukrászati készítmények, chipsek, édesipari termékek csomagolása és szállítása; szállítási logisztikai
szolgáltatások; különböző vizek, üdítőitalok, gyümölcslevek, zöldséglevek csomagolása és szállítása.
( 210 ) M 21 01282
( 220 ) 2021.03.25.
( 731 ) Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok,
katalógusok, könyvecskék, brosúrák, könyvek, magazinok, revük, szórólapok, újságok, kifestők.
( 210 ) M 21 01283
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( 220 ) 2021.03.25.
( 731 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ENERGY, TASTE, POWER
( 511 ) 32

Energiaitalok.

( 210 ) M 21 01287
( 220 ) 2021.03.25.
( 731 ) Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;
katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport-és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;
művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek
szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.
( 210 ) M 21 01288
( 220 ) 2021.03.25.
( 731 ) Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;
katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport-és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;
művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek
szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.
( 210 ) M 21 01289
( 220 ) 2021.03.25.
( 731 ) Flexi Medical Hungary Zrt., Budapest (HU)
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( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )
( 511 ) 35

Számítógépes számvitel; számítógépes számvitel készítése; könyvvitel és számvitel; számviteli, könyvelési

szolgáltatások; számviteli információkhoz kapcsolódó jelentések szolgáltatása; mérlegképes könyvelés;
könyvelés, könyvvizsgálat; költségek könyvelése; számítógépesített könyvelési szolgáltatások; tanácsadás
könyvelési kérdésekben; követelésekkel kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; adózással kapcsolatos könyvelési
tanácsadás; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás.
( 210 ) M 21 01418
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) Fishing Home Kft., Pápa (HU)
TITAN 33 Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Vadászathoz szánt overallok; vadászcsizmák; vadászcsizmákhoz kialakított zsákok; vadászdzsekik;

vadászmellények; vadásznadrágok; vadászpólók; túracipők; túranadrágok; túrabakancsok; hegymászó bakancsok
[túrabakancsok]; szabadidős ruházat; szabadidős nadrágok; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidő
együttesek [ruházat]; terepszínű kesztyűk; terepszínű dzsekik; terepszínű mellények; terepszínű ingek; terepszínű
nadrágok; fejfedők [kalapáruk]; napellenzők [fejfedők]; fejfedők vadászathoz; ruházat, lábbelik és fejfedők
részei.
35

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

szánt overallok; vadászcsizmák; vadászcsizmákhoz kialakított zsákok; vadászdzsekik; vadászmellények;
vadásznadrágok; vadászpólók; túracipők; túranadrágok; túrabakancsok; hegymászó bakancsok[túrabakancsok];
szabadidős ruházat; szabadidős nadrágok; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidő együttesek [ruházat];
terepszínű kesztyűk; terepszínű dzsekik; terepszínű mellények; terepszínű ingek; terepszínű nadrágok; fejfedők
[kalapáruk]; napellenzök [fejfedők]; fejfedők vadászathoz; ruházat, lábbelik és fejfedők részei.
( 210 ) M 21 01436
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) Gém Péter András, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára; aktatáskák, irattáskák és
diplomata táskák; alkalmi táskák [clutch]; bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült táskák és pénztárcák;
cipőtároló zsákok, cipőtartó táskák; estélyi táskák; guruló táskák; gurulós táskák; hétköznapi, utcai táskák;
hétvégi táskák; irattáskák, üzleti táskák; kozmetikai táskák; sportruházathoz használt táskák; táskák, kézitáskák;
hátizsákok, táskák hegymászóknak; táskák sportruházathoz; táskák légi utazáshoz; vállon átvethető táskák;
vízálló táskák.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
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( 210 ) M 21 01442
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) NovaSyl Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből; agyag; agyag falicsempék; agyagtáblák;
betonszobrok; betonlapok, betontáblák; betonfigurák; burkolócsempék; falicsempék, nem fémből; kerámia
burkolólapok beltéri falakhoz; kerámia burkolólapok beltéri padlókhoz; kerámia falicsempék; kerámia
padlólapok; kültéri kerámia burkolólapok; mázas kerámia falicsempék; mázas kerámia padlólapok; mázas
kerámiacsempe; mozaikcsempék; mozaik padlóburkoló lapok; porcelán csempék; stukkó csempék; tűzálló
csempék; tűzálló kerámia munkadarabok.
21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk; agyag, cserép mellszobrok; agyag, cserép sütőtálak; agyag padlóvázák; agyag
virágcserepek; agyagbögrék; agyagedények; borkiöntők; cserép bögrék, csészék; cserép dísztáblák; cserép
padlóvázák; cserép virágtartók; cserépből, agyagból készült mellszobrok; cserépből készült 3D-s fali
műalkotások; cserépből készült bögrék; cserépből készült csészék; cserépből készült műtárgyak; cserépből
készült szobrok; cserépből készült szobrocskák; cserépdobozok, agyagdobozok; cserépedények; cserépkorsók;
cserépszobrocskák; cserépszobrok; cseréptálak; dísztárgyak kerámiából; dísztárgyak [szobrok] porcelánból;
faldekorációk porcelánból; faldekorációk terrakottából; fazekasáru [kaspók, cserepek]; fazekasáruk; fazékfedők;
fazékfedőtartók; finomporcelánból készült mellszobrok; főzőeszközök, nem elektromos; hőszigetelt háztartási
cserépedények; hőszigetelt háztartási porcelánedények; kerámia dísztáblák; kerámia kávéskészletek; kerámia
perselyek; kerámia terítékek; kerámiaanyagokból készült bögrék; kerámiabögrék, csészék; kerámiából készült
3D-s fali műalkotások; kerámiából készült szobrocskák; kerámiadíszek; kerámiadobozok; kerámiafigurák;
kerámiák háztartási használatra; kerámiák konyhai használatra; kerámiahuzatok zsebkendős dobozokra;
mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból, terrakottából vagy üvegből; mellszobrok porcelánból,
terrakottából vagy üvegből; mosdótálak, mosdók; művészeti tárgyak porcelánból, terrakottából vagy üvegből;
műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból,
terrakottából vagy üvegből; műtárgyak agyagból; nem elektromos főzőedények [kukták]; porcelán; porcelán
bögrék; porcelán díszcserepek; porcelán dísztáblák; porcelán dísztárgyak; porcelán dobozok; porcelán
emléktáblák; porcelán kávéskészletek; porcelán mellszobrok; porcelán műtárgyak; porcelán poháralátétek,
csészealjak; porcelán tálcák; porcelán tojások; porcelán tortadíszek; porcelán virágtartók; porcelánáruk díszítő
célokra; porcelánból, kerámiából, agyagból, terrakottából vagy üvegből készült szobrok; porcelánból készült 3D-s
fali műalkotások; porcelánból készült bögrék; porcelánból készült díszes figurák; porcelánból készült díszes
szobrocskák; porcelánból készült díszes modellek; porcelánból készült díszszobrok; porcelánból készült
információs táblák; porcelánból készült mellszobrok; porcelánból készült sütőtálak; porcelánból készült
szobrocskák; porcelándíszek; porcelándobozok; porcelánok; porcelánszobrok; sütőben használható edények;
sütőben és tálaláshoz is használható edények; süteményformák, nem fémből; sütőeszközök; sütőtálak;
szappantartók; szobrok [dísztárgyak] porcelánból; szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások
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porcelánból, terrakottából; vagy üvegből, amelyek ebbe az osztályba tartoznak; szobrok porcelánból, kerámiából,

agyagból vagy üvegből; szobrok porcelánból; szobrocskák agyagból; szobrocskák égetett agyagból; szobrocskák
porcelánból; tálalóedények; tálaló tányérok; tang-korból származó szancaj (háromszínű mázzal bevont
keménycseréptárgyak); terrakotta szobrocskák; terrakotta szobrok; terrakottából készült 3D-s fali műalkotások;
terrakottából készült mellszobrok; terrakottából készült szobrok; terrakottából készült szobrocskák;
terrakottaszobrok; tűzálló edények; tűzálló edényáru [nem játékok]; tűzálló tálak, lábasok [edények];
virágcserepek; virágcserép tartók; virágállványok; virágcserepek porcelánból; váza alakú urnák; vázák; vázák,
nem nemesfémből; virágtartók.
( 210 ) M 21 01444
( 220 ) 2021.04.07.
( 731 ) Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Célzott marketing; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás;
közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing
szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;
reklámkoncepciók kidolgozása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; termékminták,
áruminták terjesztése; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati
kommunikációs szolgáltatások.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
fényképészet; filmstúdiók; forgatókönyvírás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása
(képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; pályaválasztási
tanácsadás; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.
42

Divattervezés; ipari formatervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; tudományos

laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés.
45

Szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.

( 210 ) M 21 01445
( 220 ) 2021.04.07.
( 731 ) ROBERT 61 Irodaház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.
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( 210 ) M 21 01447
( 220 ) 2021.04.07.
( 731 ) Brunner Ágnes, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing
szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek; reklámszöveg publikálása.
41

Coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális
célokra; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek
publikálása; oktatási információs szolgáltatások; szórakozási, szórakoztatási információk; nyereményjátékok
működtetése.
( 210 ) M 21 01452
( 220 ) 2021.04.07.
( 731 ) Gém Péter András, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Vállpántok [táskákhoz]; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák [clutch]; atlétikai táskák;

bőrből készült táskák és pénztárcák; bőrutánzatból készült táskák; cipőtároló zsákok, cipőtartó táskák; csizma- és
síbakancstartó táskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; estélyi táskák;
frottír táskák; guruló táskák; gurulós táskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hétvégi
táskák; hordozótokok, táskák; irattáskák, üzleti táskák; kerekekkel ellátott táskák; kozmetikai táskák;
oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák; összehúzható szájú táskák;
piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák; sportruházathoz használt táskák; táskák, hátizsákok
táborozóknak; táskák, kézitáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; táskák [zacskók, tasakok]
csomagolásra, bőrből; vállon átvethető táskák; vízálló táskák.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

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

( 210 ) M 21 01453
( 220 ) 2021.04.07.
( 731 ) Lokal Brand Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Vállpántok [táskákhoz]; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák [clutch]; atlétikai táskák;
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bőrből készült táskák és pénztárcák; bőrutánzatból készült táskák; csizma- és síbakancstartó táskák; cipőtároló

zsákok, cipőtartó táskák; estélyi táskák; fogantyúk [táskák]; frottír táskák; guruló táskák; gurulós táskák;
hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hétvégi táskák; hordozótokok, táskák; irattáskák,
üzleti táskák; kerekekkel ellátott táskák; kötött táskák, nem nemesfémből; kozmetikai táskák; oldalhordozó táskák
csecsemők hordozására; öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák; összehúzható szájú táskák; piperecikkek szállítására
szolgáló tisztasági táskák; sportruházathoz használt táskák; táskák, hátizsákok táborozóknak; táskák, kézitáskák;
táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; vállon átvethető táskák; vízálló táskák.
( 210 ) M 21 01454
( 220 ) 2021.04.07.
( 731 ) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Dekoratív mágnesek; díszítő mágnesek; egérpadok; fülhallgatók; hordozható töltők; laptop tokok; mágnesek;

mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek; mesterséges intelligencián alapuló interaktív szoftverek;
mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések; mobiltelefon tartók, tokok; napszemüveg tokok;
napszemüvegek; szoftverek; tokok notebook számítógépekhez; töltők; USB pendrive-ok; USB-töltők.
16

Címkék, matricák; fényképek [nyomtatott]; irodaszerek; íróeszközök; jegyzetfüzetek, noteszek; képeslapok,

levelezőlapok; könyvkötészeti cikkek; naplók, naptárak; nyomtatott brossúrák; nyomtatott szórólapok;
nyomtatványok; öntapadós alátétek, korongok [papíripari cikkek]; papírból készült poháralátétek; poháralátétek
kartonból; poszterek; szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].
18

Kulcstartók; névjegytartók, kártyatartók; pénztárcák, erszények; sporttáskák, tornazsákok; táskák,

kézitáskák.
21

Bögrék, korsók; dísztárgyak kerámiából; dísztárgyak üvegből; nem papírból vagy textilből készült

poháralátétek; porcelán dísztárgyak; termoszok; utazó bögrék; üvegnyitók, palacknyitók.
25

Nyakbavalók; nyomtatott pólók; pólók; pulóverek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sportruházat; zoknik.

26

Díszjelvények, kitűzők; kitűzők, jelvények; nyakbaakasztók.

28

Felfújható szurkolói tapsrudak; játék sportfelszerelések; játékok; sportfelszerelés; sportjátékok.

35

Online üzleti hálózati szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: dekoratív mágnesek; díszítőmágnesek; egérpadok;
fülhallgatók; hordozható töltők; laptop tokok; mágnesek; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek;
mesterséges intelligencián alapuló interaktív szoftverek; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések;
mobiltelefontartók, tokok; napszemüveg tokok; napszemüvegek; szoftverek; tokok notebook számítógépekhez;
töltők; USB pendrive-ok; USB-töltők; címkék, matricák; fényképek [nyomtatott]; irodaszerek; íróeszközök;
jegyzetfüzetek, noteszek; képeslapok, levelezőlapok; könyvkötészeti cikkek; naplók, naptárak; nyomtatott
brossúrák; nyomtatott szórólapok; nyomtatványok; öntapadós alátétek, korongok [papíripari cikkek]; papírból
készült poháralátétek; poháralátétek kartonból; poszterek; szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve
készülékek, berendezések]; kulcstartók; névjegytartók, kártyatartók; pénztárcák, erszények; sporttáskák,
tornazsákok; táskák, kézitáskák; bögrék, korsók; dísztárgyak kerámiából; dísztárgyak üvegből; nem papírból vagy
textilből készült poháralátétek; porcelán dísztárgyak; termoszok; utazó bögrék; üvegnyitók, palacknyitók;
nyakbavalók; nyomtatott pólók; pólók; pulóverek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sportruházat; zoknik;
díszjelvények, kitűzők; kitűzők, jelvények; nyakbaakasztók; felfújható szurkolói tapsrudak; játék
sportfelszerelések; játékok; sportfelszerelés; sportjátékok.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; digitális videó, audio és multimédia kiadási

szolgáltatások; egyetemi vagy főiskolai oktatás; elektronikus könyvtári szolgáltatások; elektronikus publikációk
biztosítása; felsőoktatási szolgáltatások; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; karrier
információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); képzési célú vetélkedők, versenyek
szervezése; know-how átadása (képzés); konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; konferenciák,
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kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; könyv- és folyóirat kiadás; könyvtári szolgáltatások;

kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; levelező oktatás, távoktatás; magazinok, folyóiratok és újságok
multimédiás megjelentetése; multimédia publikációk; nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; nyomtatványok
kiadása és szerkesztése; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;
oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; oktatási klub szolgáltatások; oktatási
vizsgáztatás; online egyetemi könyvtári szolgáltatások; online oktatás biztosítása; posztgraduális szintű kurzusok
biztosítása; posztgraduális tanfolyamok; sport- és kulturális tevékenységek; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportpályák bérbeadása; tolmács- és fordítói szolgáltatások; tornatermek működtetése; tornatermek rendelkezésre
bocsátása; továbbképzés; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; versenyek szervezése és
lebonyolítása; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; webináriumok szervezése.
42

Anyagtesztelő szolgáltatások; áramlástannal kapcsolatos technológiai szolgáltatások; atomtechnikai

szolgáltatások; az ergonómia tudományával kapcsolatos szaktanácsadás; belsőépítészeti szolgáltatások;
biotechnológiai tesztelések; e-kereskedelmi felületek fenntartása az interneten; elektromos rendszerek tervezése;
elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése; elektronikus rendszerek tervezéséhez kapcsolódó
mérnöki szolgáltatások; élelmiszertechnológiával kapcsolatos szaktanácsadás; ellenőrző programok készítése az
automatizált méréshez, összeszereléshez, beállításhoz és ezek képi megjelenítéséhez; energetikai vizsgálat;
energiaelosztó hálózatok tervezése és fejlesztése; energiagazdálkodási és -takarékossági rendszerek fejlesztése;
energiamegőrzéssel kapcsolatos szaktanácsadás; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki
szolgáltatások; energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás biztosítása;
energiatakarékossági tanácsadás; építészeti és mérnöki szolgáltatások; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások;
építőanyagok szerkezeti viselkedésének elemzése; építőmérnöki munkákhoz kapcsolódó formatervezési
szolgáltatások; épületek szerkezeti viselkedésének elemzése; erőművek műszaki formatervezése és tervezése;
felhő-alapú számítástechnika; felhőalapú virtuális számítógépes rendszerek biztosítása; felmérés, mérések és
feltárás; felmérések, szakvélemények, közvélemény-kutatások készítése; félvezetők gyártásával kapcsolatos
műszaki tanácsadás; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikával kapcsolatos
tanácsadó szolgáltatások; fogyasztási termékek tervezése és fejlesztése; fogyasztói termékek tervezése;
folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; fotogrammetriai szolgáltatások; földrajzi információ szolgáltatása;
földrajzi tervezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; földtudományi szolgáltatások; fűtőberendezések
műszaki formatervezése és tervezése; gáz-, víz- és szennyvízcsővezetékek műszaki formatervezése és tervezése;
genomok szerkezeti és működési elemzése; geofizikai felmérések; geofizikai feltárási szolgáltatások; geológiai
minták elemzése; geológiai szakvélemények készítése; geotechnikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
gépek és berendezések ellenőrzése, üzemellenőrzés; gépesített gyártási technikák fejlesztése; gépészeti elemzéssel
kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; gépészmérnökség; gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó
szolgáltatások; gyártási módszerek tervezése; gyártással kapcsolatos technológiai szolgáltatások; hajók tervezése;
hálózati rendszerek ellenőrzése, megfigyelése; hidrogeológiával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; internetes
platform készítése elektronikus kereskedelemhez; ipari elemző és kutató szolgáltatások; ipari folyamatok
kifejlesztése; ipari formatervezés; ipari létesítmények tervezése; ipari termékek tervezése és fejlesztése; irodai
automatizálási berendezések tervezése; járműgyártással és karosszéria építéssel kapcsolatos termékfejlesztés;
járművek és járműalkatrészek tervezése; kémiai elemzésekkel kapcsolatos munkák és azok kiértékelése; kémiai
szintézis kidolgozása és kiértékelése; kertészettel kapcsolatos biotechnológiai kutatás; kohászati tesztelés,
vizsgálat; környezetet befolyásoló események figyelése [monitoring] építőmérnöki szerkezeteken belül;
környezeti mérések mélyépítési szerkezetek, építmények belsejében; környezetszennyezéssel kapcsolatos
tanácsadó szolgáltatások; környezetvédelmi vizsgálati és ellenőrzési szolgáltatások; kutatási és fejlesztési
szolgáltatások; laboratóriumi berendezések és eszközök bérlése, kölcsönzése; laboratóriumi szolgáltatások;
lakóközösségek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; légáramlás akusztikus mérésének szolgáltatásai; légi
felmérési szolgáltatások; leltárkezelésre szolgáló szoftverek bérbeadása; leltárkezelésre szolgáló szoftverek
tervezése és fejlesztése; létesítménytervezői szolgáltatások; logisztikához, ellátásilánc-menedzsmenthez és
elektronikus üzleti portálokhoz használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; magasépítési és
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várostervezési kutatás; magasépítési szolgáltatások; márkatervezési szolgáltatások; matematikai modellek

tervezése; mechanikai és mikromechanikai alkatrészek tervezése; mechanikus, elektromechanikus és
optoelektronikus berendezések és eszközök tervezése; mérésértékelési szolgáltatások; mérnöki munkával
kapcsolatos mérések, földmérés; mérnöki szolgáltatások az energiatechnológia területén; mérőszondák fejlesztése
biotechnológiai alkalmazásokra; mesterséges intelligencia platformok szoftver mint szolgáltatásként (SaaS);
mesterséges intelligencia számítógépes programok biztosítása adathálózatokban; meteorológiai információs
szolgáltatások; meteorológiai kutatás; meteorológiával kapcsolatos információk gyűjtése; mezőgazdaságban
használt vegyi anyagok biztonságosságával kapcsolatos információs szolgáltatások; mezőgazdasági ellenőrzés;
mezőgazdasági kémiával (vegyészettel) kapcsolatos konzultációs szolgáltatások és szaktanácsadás;
mezőgazdasági tesztelés; minőség-auditok; minőségellenőrzési szolgáltatások; multimédiás termékek tervezése és
fejlesztése; műszaki felügyelet és ellenőrzés; műszaki folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos
kutatás; műszaki mérnöki tevékenység; műszaki rajzolói szolgáltatások; műszaki tanácsadás a hajózási ipar
számára; műszaki tanácsadás az űrtechnológia területén (űrmérnöki); műszaki termékek tervezése és fejlesztése;
nukleáris mérnöki tanácsadó szolgáltatások; optikai alkatrészek tervezése; optikai és mikrooptikai összetevők
tervezése; polimer bevonatok elemzése repülőgépek tervezése; repülőgépekhez kapcsolódó számítógépes
programok és szoftverek tervezése; stíldíszítés [ipari formatervezés]; számítástechnikai hardver és szoftver
tervezés és fejlesztés; számítógépek ipari formatervezésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes hardverek
és felszerelések, eszközök bérbeadása; számítógépes hardverek és szoftverek bérbeadása, kölcsönzése;
számítógépes rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása(benchmark);
számítógépes rendszerek teljesítményével kapcsolatos összehasonlító elemzési tanulmányok; számítógépes
szoftverek tervezése és fejlesztése jármű-szimulációhoz; számítógéppel támogatott műszaki tervező és rajzoló
szolgáltatás; szárazföldi gépjárművek vizsgálata [közlekedésre való alkalmasság szempontjából]; szárazföldi
járművek alkatrészeinek gyártására szolgáló szerszámok tervezése; szárazföldi járművek alkatrészeinek tervezése;
szárazföldi járművek tervezése; szennyvízcsatorna-rendszerek műszaki formatervezése és tervezése;
szennyvíztisztító telepek műszaki formatervezése és tervezése; szerkezetek tervezésével kapcsolatos műszaki
szolgáltatások; szerkezetelemzéssel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; szoftver- és adatbázisrendszerek
fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftverfejlesztés automatizált üzleti
folyamat felfedezéséhez (ABPD); szolgáltatások mezőgazdasági vegyszerek hatékonyságának értékelésére;
talajmozgatási technológiával [útépítés] kapcsolatos műszaki konzultáció; távközlési berendezésekkel kapcsolatos
formatervezési és tervezési szolgáltatások; távközlési hálózatok tervezése és fejlesztése; távközlési jelek
tesztelése, elemzése és megfigyelése; távközlési mérnöki tevékenység; technológiai információk nyújtása
környezettudatos és zöld innovációkkal kapcsolatban; technológiai szaktanácsadási szolgáltatások a geológia
területén; technológiai szolgáltatások; technológiai tanácsadási szolgáltatások az alternatív energiatermelés terén;
technológiával kapcsolatos szakvélemények készítése; telekommunikációs hálózatok műszaki formatervezése és
tervezése; tengeri járművek tervezése; termékbiztonság tesztelése termékek minőségellenőrzése tanúsítási
célokra; termékek tesztelése; termékfejlesztési szolgáltatások; természettudományi szolgáltatások; tervezés és
tesztelés új termék fejlesztéséhez; tervezési szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; tudományos és
technológiai berendezések bérbeadása; úthálózatok tervezése; útmérés; vasúti járművek tervezése; vegyelemzés,
kémiai analízis; vegyészmérnöki szolgáltatások; villamosmérnöki szolgáltatások; víz elemzése;
vízminőség-ellenőrzési szolgáltatások; vizsgálati és elemzési módszerek tervezése és fejlesztése; zajszennyezés
környezeti felügyelete (környezeti monitoring).
43

Bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai

férőhelyek és termek biztosítása; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása;
rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; termek kölcsönzése
közösségi célokra.
( 210 ) M 21 01455
( 220 ) 2021.04.07.
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( 731 ) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (HU)

( 541 ) MŰEGYETEM
( 511 ) 9

Dekoratív mágnesek; díszítő mágnesek; egérpadok; fülhallgatók; hordozható töltők; laptop tokok; mágnesek;

mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek; mesterséges intelligencián alapuló interaktív szoftverek;
mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések; mobiltelefon tartók, tokok; napszemüveg tokok;
napszemüvegek; szoftverek; tokok notebook számítógépekhez; töltők; USB pendrive-ok; USB-töltők.
16

Címkék, matricák; fényképek [nyomtatott]; irodaszerek; íróeszközök; jegyzetfüzetek, noteszek; képeslapok,

levelezőlapok; könyvkötészeti cikkek; naplók, naptárak; nyomtatott brossúrák; nyomtatott szórólapok;
nyomtatványok; öntapadós alátétek, korongok [papíripari cikkek]; papírból készült poháralátétek; poháralátétek
kartonból; poszterek; szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].
18

Kulcstartók; névjegytartók, kártyatartók; pénztárcák, erszények; sporttáskák, tornazsákok; táskák,

kézitáskák.
21

Bögrék, korsók; dísztárgyak kerámiából; dísztárgyak üvegből; nem papírból vagy textilből készült

poháralátétek; porcelán dísztárgyak; termoszok; utazó bögrék; üvegnyitók, palacknyitók.
25

Nyakbavalók; nyomtatott pólók; pólók; pulóverek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sportruházat; zoknik.

26

Díszjelvények, kitűzők; kitűzők, jelvények; nyakbaakasztók.

28

Felfújható szurkolói tapsrudak; játék sportfelszerelések; játékok; sportfelszerelés; sportjátékok.

35

Online üzleti hálózati szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: dekoratív mágnesek; díszítőmágnesek; egérpadok;
fülhallgatók; hordozható töltők; laptop tokok; mágnesek; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek;
mesterséges intelligencián alapuló interaktív szoftverek; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések;
mobiltelefontartók, tokok; napszemüveg tokok; napszemüvegek; szoftverek; tokok notebook számítógépekhez;
töltők; USB pendrive-ok; USB-töltők; címkék, matricák; fényképek [nyomtatott]; irodaszerek; íróeszközök;
jegyzetfüzetek, noteszek; képeslapok, levelezőlapok; könyvkötészeti cikkek; naplók, naptárak; nyomtatott
brossúrák; nyomtatott szórólapok; nyomtatványok; öntapadós alátétek, korongok [papíripari cikkek]; papírból
készült poháralátétek; poháralátétek kartonból; poszterek; szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve
készülékek, berendezések]; kulcstartók; névjegytartók, kártyatartók; pénztárcák, erszények; sporttáskák,
tornazsákok; táskák, kézitáskák; bögrék, korsók; dísztárgyak kerámiából; dísztárgyak üvegből; nem papírból vagy
textilből készült poháralátétek; porcelán dísztárgyak; termoszok; utazó bögrék; üvegnyitók, palacknyitók;
nyakbavalók; nyomtatott pólók; pólók; pulóverek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sportruházat; zoknik;
díszjelvények, kitűzők; kitűzők, jelvények; nyakba akasztók; felfújható szurkolói tapsrudak; játék
sportfelszerelések; játékok; sportfelszerelés; sportjátékok.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; digitális videó, audo és multimédia kiadási

szolgáltatások; egyetemi vagy főiskolai oktatás; elektronikus könyvtári szolgáltatások; elektronikus publikációk
biztosítása; felsőoktatási szolgáltatások; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; karrier
információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); képzési célú vetélkedők, versenyek
szervezése; know-how átadása (képzés); konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; konferenciák,
kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; könyv- és folyóirat kiadás; könyvtári szolgáltatások;
kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; levelező oktatás, távoktatás; magazinok, folyóiratok és újságok
multimédiás megjelentetése; multimédia publikációk; nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; nyomtatványok
kiadása és szerkesztése; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;
oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; oktatási klub szolgáltatások; oktatási
vizsgáztatás; online egyetemi könyvtári szolgáltatások; online oktatás biztosítása; posztgraduális szintű kurzusok
biztosítása; posztgraduális tanfolyamok; sport- és kulturális tevékenységek; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportpályák bérbeadása; tolmács- és fordítói szolgáltatások; tornatermek működtetése; tornatermek rendelkezésre
bocsátása; továbbképzés; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; versenyek szervezése és
lebonyolítása; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; webináriumok szervezése.
42

Anyagtesztelő szolgáltatások; áramlástannal kapcsolatos technológiai szolgáltatások; atomtechnikai
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szolgáltatások; az ergonómia tudományával kapcsolatos szaktanácsadás; belsőépítészeti szolgáltatások;

biotechnológiai tesztelések; e-kereskedelmi felületek fenntartása az interneten; elektromos rendszerek tervezése;
elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése; elektronikus rendszerek tervezéséhez kapcsolódó
mérnöki szolgáltatások; élelmiszertechnológiával kapcsolatos szaktanácsadás; ellenőrző programok készítése az
automatizált méréshez, összeszereléshez, beállításhoz és ezek képi megjelenítéséhez; energetikai vizsgálat;
energiaelosztó hálózatok tervezése és fejlesztése; energiagazdálkodási és -takarékossági rendszerek fejlesztése;
energiamegőrzéssel kapcsolatos szaktanácsadás; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki
szolgáltatások; energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás biztosítása;
energiatakarékossági tanácsadás; építészeti és mérnöki szolgáltatások; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások;
építőanyagok szerkezeti viselkedésének elemzése; építőmérnöki munkákhoz kapcsolódó formatervezési
szolgáltatások; épületek szerkezeti viselkedésének elemzése; erőművek műszaki formatervezése és tervezése;
felhő-alapú számítástechnika; felhőalapú virtuális számítógépes rendszerek biztosítása; felmérés, mérések és
feltárás; felmérések, szakvélemények, közvélemény-kutatások készítése; félvezetők gyártásával kapcsolatos
műszaki tanácsadás; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikával kapcsolatos
tanácsadó szolgáltatások; fogyasztási termékek tervezése és fejlesztése; fogyasztói termékek tervezése;
folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; fotogrammetriai szolgáltatások; földrajzi információ szolgáltatása;
földrajzi tervezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; földtudományi szolgáltatások; fűtőberendezések
műszaki formatervezése és tervezése; gáz-, víz- és szennyvízcsővezetékek műszaki formatervezése és tervezése;
genomok szerkezeti és működési elemzése; geofizikai felmérések; geofizikai feltárási szolgáltatások; geológiai
minták elemzése; geológiai szakvélemények készítése; geotechnikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
gépek és berendezések ellenőrzése, üzemellenőrzés; gépesített gyártási technikák fejlesztése; gépészeti elemzéssel
kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; gépészmérnökség; gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó
szolgáltatások; gyártási módszerek tervezése; gyártással kapcsolatos technológiai szolgáltatások; hajók tervezése;
hálózati rendszerek ellenőrzése, megfigyelése; hidrogeológiával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; internetes
platform készítése elektronikus kereskedelemhez; ipari elemző és kutató szolgáltatások; ipari folyamatok
kifejlesztése; ipari formatervezés; ipari létesítmények tervezése; ipari termékek tervezése és fejlesztése; irodai
automatizálási berendezések tervezése; járműgyártással és karosszéria építéssel kapcsolatos termékfejlesztés;
járművek és járműalkatrészek tervezése; kémiai elemzésekkel kapcsolatos munkák és azok kiértékelése; kémiai
szintézis kidolgozása és kiértékelése; kertészettel kapcsolatos biotechnológiai kutatás; kohászati tesztelés,
vizsgálat; környezetet befolyásoló események figyelése [monitoring] építőmérnöki szerkezeteken belül;
környezeti mérések mélyépítési szerkezetek, építmények belsejében; környezetszennyezéssel kapcsolatos
tanácsadó szolgáltatások; környezetvédelmi vizsgálati és ellenőrzési szolgáltatások; kutatási és fejlesztési
szolgáltatások; laboratóriumi berendezések és eszközök bérlése, kölcsönzése; laboratóriumi szolgáltatások;
lakóközösségek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; légáramlás akusztikus mérésének szolgáltatásai; légi
felmérési szolgáltatások; leltárkezelésre szolgáló szoftverek bérbeadása; leltárkezelésre szolgáló szoftverek
tervezése és fejlesztése; létesítménytervezői szolgáltatások; logisztikához, ellátásilánc-menedzsmenthez és
elektronikus üzleti portálokhoz használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; magasépítési és
várostervezési kutatás; magasépítési szolgáltatások; márkatervezési szolgáltatások; matematikai modellek
tervezése; mechanikai és mikromechanikai alkatrészek tervezése; mechanikus, elektromechanikus és
optoelektronikus berendezésekés eszközök tervezése; mérésértékelési szolgáltatások; mérnöki munkával
kapcsolatos mérések, földmérés; mérnöki szolgáltatások az energiatechnológia területén; mérőszondák fejlesztése
biotechnológiai alkalmazásokra; mesterséges intelligencia platformok szoftver mint szolgáltatásként (SaaS);
mesterséges intelligencia számítógépes programok biztosítása adathálózatokban; meteorológiai információs
szolgáltatások; meteorológiai kutatás; meteorológiával kapcsolatos információk gyűjtése; mezőgazdaságban
használt vegyi anyagok biztonságosságával kapcsolatos információs szolgáltatások; mezőgazdasági ellenőrzés;
mezőgazdasági kémiával (vegyészettel) kapcsolatos konzultációs szolgáltatások és szaktanácsadás;
mezőgazdasági tesztelés; minőség-auditok; minőségellenőrzési szolgáltatások; multimédiás termékek tervezése és
fejlesztése; műszaki felügyelet és ellenőrzés; műszaki folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos
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kutatás; műszaki mérnöki tevékenység; műszaki rajzolói szolgáltatások; műszaki tanácsadás a hajózási ipar

számára; műszaki tanácsadás az űrtechnológia területén (űrmérnöki); műszaki termékek tervezése és fejlesztése;
nukleáris mérnöki tanácsadó szolgáltatások; optikai alkatrészek tervezése; optikai és mikrooptikai összetevők
tervezése; polimer bevonatok elemzése; repülőgépek tervezése; repülőgépekhez kapcsolódó számítógépes
programok és szoftverek tervezése; stíldíszítés [ipari formatervezés]; számítástechnikai hardver és szoftver
tervezés és fejlesztés; számítógépek ipari formatervezésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes hardverek
és felszerelések, eszközök bérbeadása; számítógépes hardverek és szoftverek bérbeadása, kölcsönzése;
számítógépes rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark);
számítógépes rendszerek teljesítményével kapcsolatos összehasonlító elemzési tanulmányok; számítógépes
szoftverek tervezése és fejlesztése jármű-szimulációhoz; számítógéppel támogatott műszaki tervező és rajzoló
szolgáltatás; szárazföldi gépjárművek vizsgálata [közlekedésre való alkalmasság szempontjából]; szárazföldi
járművek alkatrészeinek gyártására szolgáló szerszámok tervezése; szárazföldi járművek alkatrészeinek tervezése;
szárazföldi járművek tervezése; szennyvízcsatorna-rendszerek műszaki formatervezése és tervezése;
szennyvíztisztító telepek műszaki formatervezése és tervezése; szerkezetek tervezésével kapcsolatos műszaki
szolgáltatások; szerkezetelemzéssel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; szoftver- és adatbázisrendszerek
fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftverfejlesztés automatizált üzleti
folyamat felfedezéséhez (ABPD); szolgáltatások mezőgazdasági vegyszerek hatékonyságának értékelésére;
talajmozgatási technológiával [útépítés] kapcsolatos műszaki konzultáció; távközlési berendezésekkel kapcsolatos
formatervezési és tervezési szolgáltatások; távközlési hálózatok tervezése és fejlesztése; távközlési jelek
tesztelése, elemzése és megfigyelése; távközlési mérnöki tevékenység; technológiai információk nyújtása
környezettudatos és zöld innovációkkal kapcsolatban; technológiai szaktanácsadási szolgáltatások a geológia
területén; technológiai szolgáltatások; technológiai tanácsadási szolgáltatások az alternatív energiatermelés terén;
technológiával kapcsolatos szakvélemények készítése; telekommunikációs hálózatok műszaki formatervezése és
tervezése; tengeri járművek tervezése; termékbiztonság tesztelése termékek minőségellenőrzése tanúsítási
célokra; termékek tesztelése; termékfejlesztési szolgáltatások; természettudományi szolgáltatások; tervezés és
tesztelés új termék fejlesztéséhez; tervezési szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; tudományos és
technológiai berendezések bérbeadása; úthálózatok tervezése; útmérés; vasúti járművek tervezése; vegyelemzés,
kémiai analízis; vegyészmérnöki szolgáltatások; villamosmérnöki szolgáltatások; víz elemzése;
vízminőség-ellenőrzési szolgáltatások; vizsgálati és elemzési módszerek tervezése és fejlesztése; zajszennyezés
környezeti felügyelete (környezeti monitoring).
43

Bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai

férőhelyek és termek biztosítása; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása;
rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; termek kölcsönzése
közösségi célokra.
( 210 ) M 21 01456
( 220 ) 2021.04.07.
( 731 ) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (HU)
( 541 ) BME
( 511 ) 9

Dekoratív mágnesek; díszítő mágnesek; egérpadok; fülhallgatók; hordozható töltők; laptop tokok; mágnesek;

mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek; mesterséges intelligencián alapuló interaktív szoftverek;
mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések; mobiltelefon tartók, tokok; napszemüveg tokok;
napszemüvegek; szoftverek; tokok notebook számítógépekhez; töltők; usb pendrive-ok; usb-töltők.
16

Címkék, matricák; fényképek [nyomtatott]; irodaszerek; íróeszközök; jegyzetfüzetek, noteszek; képeslapok,

levelezőlapok; könyvkötészeti cikkek; naplók, naptárak; nyomtatott brossúrák; nyomtatott szórólapok;
nyomtatványok; öntapadós alátétek, korongok [papíripari cikkek]; papírból készült poháralátétek; poháralátétek
kartonból; poszterek; szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].
18

Kulcstartók; névjegytartók, kártyatartók; pénztárcák, erszények; sporttáskák, tornazsákok; táskák,
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kézitáskák.
21

Bögrék, korsók; dísztárgyak kerámiából; dísztárgyak üvegből; nem papírból vagy textilből készült

poháralátétek; porcelán dísztárgyak; termoszok; utazó bögrék; üvegnyitók, palacknyitók.
25

Nyakbavalók; nyomtatott pólók; pólók; pulóverek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sportruházat; zoknik.

26

Díszjelvények, kitűzők; kitűzők, jelvények; nyakbaakasztók.

28

Felfújható szurkolói tapsrudak; játék sportfelszerelések; játékok; sportfelszerelés; sportjátékok.

35

Online üzleti hálózati szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: dekoratív mágnesek; díszítőmágnesek; egérpadok;
fülhallgatók; hordozható töltők; laptop tokok; mágnesek; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek;
mesterséges intelligencián alapuló interaktív szoftverek; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések;
mobiltelefontartók, tokok; napszemüveg tokok; napszemüvegek; szoftverek; tokok notebook számítógépekhez;
töltők; usb pendrive-ok; usb-töltők; címkék, matricák; fényképek [nyomtatott]; irodaszerek; íróeszközök;
jegyzetfüzetek, noteszek; képeslapok, levelezőlapok; könyvkötészeti cikkek; naplók, naptárak; nyomtatott
brossúrák; nyomtatott szórólapok; nyomtatványok; öntapadós alátétek, korongok [papíripari cikkek]; papírból
készült poháralátétek; poháralátétek kartonból; poszterek; szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve
készülékek, berendezések]; kulcstartók; névjegytartók, kártyatartók; pénztárcák, erszények; sporttáskák,
tornazsákok; táskák, kézitáskák; bögrék, korsók; dísztárgyak kerámiából; dísztárgyak üvegből; nem papírból vagy
textilből készült poháralátétek; porcelán dísztárgyak; termoszok; utazó bögrék; üvegnyitók, palacknyitók;
nyakbavalók; nyomtatott pólók; pólók; pulóverek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sportruházat; zoknik;
díszjelvények,kitűzők; kitűzők, jelvények; nyakbaakasztók; felfújható szurkolói tapsrudak; játék
sportfelszerelések; játékok; sportfelszerelés; sportjátékok.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; digitális videó, audió és multimédia kiadási

szolgáltatások; egyetemi vagy főiskolai oktatás; elektronikus könyvtári szolgáltatások; elektronikus publikációk
biztosítása; felsőoktatási szolgáltatások; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; karrier
információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); képzési célú vetélkedők, versenyek
szervezése; know-how átadása (képzés); konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; konferenciák,
kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; könyv- és folyóirat kiadás; könyvtári szolgáltatások;
kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; levelező oktatás, távoktatás; magazinok, folyóiratok és újságok
multimédiás megjelentetése; multimédia publikációk; nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; nyomtatványok
kiadása és szerkesztése; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;
oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; oktatási klub szolgáltatások; oktatási
vizsgáztatás; online egyetemi könyvtári szolgáltatások; online oktatás biztosítása; posztgraduális szintű kurzusok
biztosítása; posztgraduális tanfolyamok; sport- és kulturális tevékenységek; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportpályák bérbeadása; tolmács- és fordítói szolgáltatások; tornatermek működtetése; tornatermek rendelkezésre
bocsátása; továbbképzés; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; versenyek szervezése és
lebonyolítása; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; webináriumok szervezése.
42

Anyagtesztelő szolgáltatások; áramlástannal kapcsolatos technológiai szolgáltatások; atomtechnikai

szolgáltatások; az ergonómia tudományával kapcsolatos szaktanácsadás; belsőépítészeti szolgáltatások;
biotechnológiai tesztelések; e-kereskedelmi felületek fenntartása az interneten; elektromos rendszerek tervezése;
elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése; elektronikus rendszerek tervezéséhez kapcsolódó
mérnöki szolgáltatások; élelmiszertechnológiával kapcsolatos szaktanácsadás; ellenőrző programok készítése az
automatizált méréshez, összeszereléshez, beállításhoz és ezek képi megjelenítéséhez; energetikai vizsgálat;
energiaelosztó hálózatok tervezése és fejlesztése; energiagazdálkodási és -takarékossági rendszerek fejlesztése;
energiamegőrzéssel kapcsolatos szaktanácsadás; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki
szolgáltatások; energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás biztosítása;
energiatakarékossági tanácsadás; építészeti és mérnöki szolgáltatások; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások;
építőanyagok szerkezeti viselkedésének elemzése; építőmérnöki munkákhoz kapcsolódó formatervezési
szolgáltatások; épületek szerkezeti viselkedésének elemzése; erőművek műszaki formatervezése és tervezése;
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felhő-alapú számítástechnika; felhőalapú virtuális számítógépes rendszerek biztosítása; felmérés, mérések és

feltárás; felmérések, szakvélemények, közvélemény-kutatások készítése; félvezetők gyártásával kapcsolatos
műszaki tanácsadás; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikával kapcsolatos
tanácsadó szolgáltatások; fogyasztási termékek tervezése és fejlesztése; fogyasztói termékek tervezése;
folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; fotogrammetriai szolgáltatások; földrajzi információ szolgáltatása;
földrajzi tervezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; földtudományi szolgáltatások; fűtőberendezések
műszaki formatervezése és tervezése; gáz-, víz- és szennyvízcsővezetékek műszaki formatervezése és tervezése;
genomok szerkezeti és működési elemzése; geofizikai felmérések; geofizikai feltárási szolgáltatások; geológiai
minták elemzése; geológiai szakvélemények készítése; geotechnikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
gépek és berendezések ellenőrzése, üzemellenőrzés; gépesített gyártási technikák fejlesztése; gépészeti elemzéssel
kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; gépészmérnökség; gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó
szolgáltatások; gyártási módszerek tervezése; gyártással kapcsolatos technológiai szolgáltatások; hajók tervezése;
hálózati rendszerek ellenőrzése, megfigyelése; hidrogeológiával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; internetes
platform készítése elektronikus kereskedelemhez; ipari elemző és kutató szolgáltatások; ipari folyamatok
kifejlesztése; ipari formatervezés; ipari létesítmények tervezése; ipari termékek tervezése és fejlesztése; irodai
automatizálási berendezések tervezése; járműgyártással és karosszéria építéssel kapcsolatos termékfejlesztés;
járművek és járműalkatrészek tervezése; kémiai elemzésekkel kapcsolatos munkák és azok kiértékelése; kémiai
szintézis kidolgozása és kiértékelése; kertészettel kapcsolatos biotechnológiai kutatás; kohászati tesztelés,
vizsgálat; környezetet befolyásoló események figyelése [monitoring] építőmérnöki szerkezeteken belül;
környezeti mérések mélyépítési szerkezetek, építmények belsejében; környezetszennyezéssel kapcsolatos
tanácsadó szolgáltatások; környezetvédelmi vizsgálati és ellenőrzési szolgáltatások; kutatási és fejlesztési
szolgáltatások; laboratóriumi berendezések és eszközök bérlése, kölcsönzése; laboratóriumi szolgáltatások;
lakóközösségek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; légáramlás akusztikus mérésének szolgáltatásai; légi
felmérési szolgáltatások; leltárkezelésre szolgáló szoftverek bérbeadása; leltárkezelésre szolgáló szoftverek
tervezése és fejlesztése; létesítménytervezői szolgáltatások; logisztikához, ellátásilánc-menedzsmenthez és
elektronikus üzleti portálokhoz használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; magasépítési és
várostervezési kutatás;magasépítési szolgáltatások; márkatervezési szolgáltatások; matematikai modellek
tervezése; mechanikai és mikromechanikai alkatrészek tervezése; mechanikus, elektromechanikus és
optoelektronikus berendezések és eszközök tervezése; mérésértékelési szolgáltatások; mérnöki munkával
kapcsolatos mérések, földmérés; mérnöki szolgáltatások az energiatechnológia területén; mérőszondák fejlesztése
biotechnológiai alkalmazásokra; mesterséges intelligencia platformok szoftver mint szolgáltatásként (SaaS);
mesterséges intelligencia számítógépes programok biztosítása adathálózatokban; meteorológiai információs
szolgáltatások; meteorológiai kutatás; meteorológiával kapcsolatos információk gyűjtése; mezőgazdaságban
használt vegyi anyagok biztonságosságával kapcsolatos információs szolgáltatások; mezőgazdasági ellenőrzés;
mezőgazdasági kémiával (vegyészettel) kapcsolatos konzultációs szolgáltatások és szaktanácsadás;
mezőgazdasági tesztelés; minőség-auditok; minőségellenőrzési szolgáltatások; multimédiás termékek tervezése és
fejlesztése; műszaki felügyelet és ellenőrzés; műszaki folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos
kutatás; műszaki mérnöki tevékenység; műszaki rajzolói szolgáltatások; műszaki tanácsadás a hajózási ipar
számára; műszaki tanácsadás az űrtechnológia területén (űrmérnöki); műszaki termékek tervezése és fejlesztése;
nukleáris mérnöki tanácsadó szolgáltatások; optikai alkatrészek tervezése; optikai és mikrooptikai összetevők
tervezése; polimer bevonatok elemzése; repülőgépek tervezése; repülőgépekhez kapcsolódó számítógépes
programok és szoftverek tervezése; stíldíszítés [ipari formatervezés]; számítástechnikai hardver és szoftver
tervezés és fejlesztés; számítógépek ipari formatervezésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes hardverek
és felszerelések, eszközök bérbeadása; számítógépes hardverek és szoftverek bérbeadása, kölcsönzése;
számítógépes rendszerek teljesítményének viszonyítási alapokkal való összehasonlítása (benchmark);
számítógépes rendszerek teljesítményével kapcsolatos összehasonlító elemzési tanulmányok; számítógépes
szoftverek tervezése és fejlesztése jármű-szimulációhoz; számítógéppel támogatott műszaki tervező és rajzoló
szolgáltatás; szárazföldi gépjárművek vizsgálata [közlekedésre való alkalmasság szempontjából]; szárazföldi
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járművek alkatrészeinek gyártására szolgáló szerszámok tervezése; szárazföldi járművek alkatrészeinek

tervezése;szárazföldi járművek tervezése; szennyvízcsatorna-rendszerek műszaki formatervezése és tervezése;
szennyvíztisztító telepek műszaki formatervezése és tervezése; szerkezetek tervezésével kapcsolatos műszaki
szolgáltatások; szerkezetelemzéssel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; szoftver- és adatbázisrendszerek
fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftverfejlesztés automatizált üzleti
folyamat felfedezéséhez (ABPD); szolgáltatások mezőgazdasági vegyszerek hatékonyságának értékelésére;
talajmozgatási technológiával [útépítés] kapcsolatos műszaki konzultáció; távközlési berendezésekkel kapcsolatos
formatervezési és tervezési szolgáltatások; távközlési hálózatok tervezése és fejlesztése; távközlési jelek
tesztelése, elemzése és megfigyelése; távközlési mérnöki tevékenység; technológiai információk nyújtása
környezettudatos és zöld innovációkkal kapcsolatban; technológiai szaktanácsadási szolgáltatások a geológia
területén; technológiai szolgáltatások; technológiai tanácsadási szolgáltatások az alternatív energiatermelés terén;
technológiával kapcsolatos szakvélemények készítése; telekommunikációs hálózatok műszaki formatervezése és
tervezése; tengeri járművek tervezése; termékbiztonság tesztelése termékek minőségellenőrzése tanúsítási
célokra; termékek tesztelése; termékfejlesztési szolgáltatások; természettudományi szolgáltatások; tervezés és
tesztelés új termék fejlesztéséhez; tervezési szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; tudományos és
technológiai berendezések bérbeadása; úthálózatok tervezése; útmérés; vasúti járművek tervezése; vegyelemzés,
kémiai analízis; vegyészmérnöki szolgáltatások; villamosmérnöki szolgáltatások; víz elemzése;
vízminőség-ellenőrzési szolgáltatások; vizsgálati és elemzési módszerek tervezése és fejlesztése; zajszennyezés
környezeti felügyelete (környezeti monitoring).
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Bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai

férőhelyek és termek biztosítása; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása;
rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; termek kölcsönzése
közösségi célokra.
( 210 ) M 21 01586
( 220 ) 2021.04.19.
( 731 ) Lázár György, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pavane Nemzeti Zászlóforgató Csoport
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; mozgáskultúra,

mozgásművészet fejlesztése, terjesztése; zászlóforgatás művészetének oktatása, bemutatása; kultúrális- és
tánchagyományok őrzése, terjesztése.
( 210 ) M 21 01587
( 220 ) 2021.04.19.
( 731 ) Fóris Péter, Budapest (HU)
Nagy Noah, Pázmánd (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 01591
( 220 ) 2021.04.19.
( 731 ) Adventor Hotel Kft., Bük (HU)
( 740 ) Dr. Rózsa Dániel, Budapest
( 541 ) Fagus Hotel
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Szállodai üzletvezetés; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; szállodák által nyújtott titkársági szolgáltatások; szállodák üzletvezetése; szállodákkal kapcsolatos
hirdetési szolgáltatások; szállodakomplexumok üzleti menedzsmentje; szállodavezetési szolgáltatások; digitális
reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,
reklámcédulák és minták] terjesztése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások
televíziós, rádiós, postai úton; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten használható
reklámok összeállítása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi- és
lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése
reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; reklámanyagok online terjesztése;
reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák,
áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi];
reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozási,
promóciós és PR szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek megjelentetése; szabadtéri
reklámozás, hirdetés; utazások promóciója [reklámozása]; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;
marketing-szolgáltatások az utazás területén; üzletvezetési konzultáció üzleti utazás terén.
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Szállodai takarítással kapcsolatos képzési szolgáltatások; szállodák által biztosított szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztató létesítmények biztosítása szállodákban; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások];
borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból;
ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; csoportos szabadidős tevékenységek
rendezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális
célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; gálák, díszünnepélyek rendezése; karaoke szolgáltatások
nyújtása; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése;
közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú
bemutatók rendezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú
ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális szolgáltatások;
kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés;
rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport- és fitneszszolgáltatások; sport és fitnesz; sport- és
kulturális tevékenységek; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése;
szabadidős szolgáltatások.
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Foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez;

helyfoglalás szállodákban; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online
információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;
szállásfoglalás szállodákba; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai catering szolgáltatások; szállodai
elhelyezés értékelése; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése;
szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási
szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai
szálláshelyek megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók
számára; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szállodák,
szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal
kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információk;
szállodakomplexumok; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; esküvői fogadások
rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; bár- és éttermi szolgáltatások; alkoholos
italok felszolgálása; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); étel- és italkészítés; étel- és italkészítési
szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok
szolgáltatása vendégek számára; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,
beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; fagylaltozók, fagylaltozói
szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások.
M1735
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Bőrápolási szolgáltatások; fodrász szolgáltatás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; jakuzzi,

pezsgőfürdő szolgáltatások; körömápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; közfürdő
szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; masszázs
szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szaunák üzemeltetése; szolárium szolgáltatások; aromaterápiás
szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01592
( 220 ) 2021.04.19.
( 731 ) URBAN Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
30

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.
Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; csokoládé; cukor, méz, melaszszirup.
31

Nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok.

( 210 ) M 21 01594
( 220 ) 2021.04.19.
( 731 ) Szabó Attila, Dubai (AE)
( 740 ) KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MAXABO
( 511 ) 12
37

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; automotív járművek.
Gépjárműkarbantartási és -javítási szolgáltatások; gépjármű javítása; járműjavítás, -karbantartás,

-újratankolás és -újratöltés; járművek javítása és karbantartása; járművek karbantartása, szervizelése és javítása.
( 210 ) M 21 01595
( 220 ) 2021.04.19.
( 731 ) Kultik Mozihálózat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Peszlen 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 01596
( 220 ) 2021.04.19.
( 731 ) Kultik Mozihálózat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Peszlen Ügyvédi Iroda, Budapest

M1736

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 13. szám, 2021.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 21 01597
( 220 ) 2021.04.20.
( 731 ) Heppy Chef Kft., Bag (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonya-alapú gombócok; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; feldolgozott zöldségek; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez;
gyümölcsök, tartósított; leveskészítmények; padlizsánkrém; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré;
savanyúságok; szárított zöldségek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségek, tartósított.
30

Fagyasztva szárított ételek, főösszetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek, főösszetevőként tésztával;

húsos piték; lepények; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta,
nudli, galuska; nyers tészták; pizza; snack ételek (gabona alapú -); spagetti; süteményekhez való tészta;
süteménytészta; szendvicsek.
( 210 ) M 21 01600
( 220 ) 2021.04.20.
( 731 ) Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Adatkönyvek; ajándékkönyvek; aláírókönyvek, emlékkönyvek; daloskönyvek; emlékkönyvek; hangi elemet

tartalmazó gyermekkönyvek; ismeretterjesztő könyvsorozatok; jegyzetkönyvek; képeskönyvek; képzőművészeti
könyvek; kézikönyvek [útmutatók]; könyvborítók; könyvecskék, brosúrák; könyvcsomagolások; könyvek
borításához használt papír; külső könyvborítók; mesekönyvek; receptkönyvek, szakácskönyvek; szakkönyvek,
kézikönyvek; szótárak; tájékoztató könyvek; tankönyvek; vendégkönyvek, látogatókönyvek.
( 210 ) M 21 01601
( 220 ) 2021.04.20.
( 731 ) Rétköz-Levendula Szálláshely-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Döge (HU)
( 740 ) dr. Márton Lilla, Kisvárda
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szállodai üzletvezetés.
Iskolai szolgáltatások [oktatás]; tanulást segítő iskolai képzések; bálok szervezése; cirkuszok; diszkók

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és
fitnesz]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmforgalmazás; filmrendezés,
a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; gyakorlati képzés [szemléltetés];
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partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás;
versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás].
43

Bárszolgáltatások; ételek díszítése; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok;

kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós
szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése;
szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai
szolgáltatások; turistaházak, üdülők; vendéglátás.
( 210 ) M 21 01603
( 220 ) 2021.04.20.
( 731 ) Home Electronx Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó M. István Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
41

Ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez.
Kozmetikai, szépségápolási oktatás; coaching; gyakorlati képzés; know-how átadása (képzés); oktatási

információs szolgáltatások.
42

Kozmetikai kutatás; technológiai szaktanácsadás.

44

Kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikai testápoló

szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; narancsbőr-kezelési
szolgáltatások.
( 210 ) M 21 01606
( 220 ) 2021.04.20.
( 731 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) wfcity
( 511 ) 35
36

Reklámozás.
Ingatlanügyletek.

( 210 ) M 21 01607
( 220 ) 2021.04.20.
( 731 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Waterfront City - Álmaidhoz emelünk
( 511 ) 35
36

Reklámozás.
Ingatlanügyletek.

( 210 ) M 21 01616
( 220 ) 2021.04.21.
( 731 ) Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) COMPLIST
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Adatbázisok; adatbázisok a jogszabályi megfelelés területén; számítógépes programok online adatbázisokhoz

való hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; számítógépes szoftver jogszabályi megfelelési célokra.
41

Online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők.

42

Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftver mint szolgáltatásként [SaaS] biztosított jogszabályi megfelelési

platform; információtechnológiai [IT] szolgáltatások.
45

Jogi megfelelés ellenőrzése; jogi információk összeállítása; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás,

tanácsadás és konzultáció.
( 210 ) M 21 01619
( 220 ) 2021.04.21.
( 731 ) THE SKINFACTORY Co., Ltd., Seoul (KR)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) KUNDAL
( 511 ) 3

Samponok; hajkezelő készítmények; testápolók; tusfürdők; testradír; testpermetek; női dezodor spray-k; női

higiéniai tisztító törlőkendők; kézmosó szerek; kézkrémek; tisztító habok; fogpaszta; nád diffúzorok
légfrissítőkhöz; textilpuhító; illatszer készítmények; hajviaszok; hajspray; mosó- és tisztítószerek.
( 210 ) M 21 01625
( 220 ) 2021.04.21.
( 731 ) VATAM HUNGÁRIA Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )
( 511 ) 37

Villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; gázellátó rendszerek javítása; gáz- és vízvezetékek beszerelése;

gázellátásra és -elosztásra szolgáló berendezések üzembehelyezése; vízvezeték szerelés, gáz és víz bevezetése;
gáz- és villamosenergia-berendezések javítása és karbantartása; olaj- és gáztárolási létesítmények karbantartási és
javítási szolgáltatásai; vízvezeték-szerelés; vízvezetékek beszerelése; vízvezetékek karbantartása; vízellátó
berendezések javítása; vízellátó berendezések karbantartása; vízellátó berendezések építése; csővezetékek,
vízvezetékek szervizelése; vízvezetékek bekötése, karbantartása, javítása; vízvezetékek karbantartásával
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
fűtéstechnikai szolgáltatások; központi fűtés beszerelése; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; sűrített
levegős gépek javítása; levegő utómelegítők üzembehelyezése, javítása és karbantartása; klímarendszerek
beüzemelése; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; klímarendszerek javításával
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; légszűrők és azok alkatrészeinek javítása; fűtő, szellőztető és
légkondicionáló berendezések üzembehelyezése, karbantartása és javítása; energiatermelő berendezések javítása
és karbantartása; energiamegtakarító berendezések üzembehelyezése; folyadékhűtők, légkezelők és ezek
vezetékeihez kapcsolódó szerelési szolgáltatások; porelszívó berendezések létesítése; hűtési gépházak létesítése;
légtechnikai berendezések szerelése és karbantartása; épületgépészeti szerelési szolgáltatások; energia
infrastruktúra építés; napenergiás rendszerek üzembehelyezése; napenergiával működő fűtőberendezések
karbantartása és javítása; napenergiás hőtermelő berendezések üzembehelyezése és karbantartása;
épület-automatizálási berendezések üzembehelyezése; épület-automatizálási berendezések üzembehelyezéséhez
kapcsolódó tanácsadás.
( 210 ) M 21 01922
( 220 ) 2021.05.13.
( 731 ) Varga-Szabó Barbara, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DANA
( 511 ) 41

Oktatási és képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségügyi oktatási
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szolgáltatások; gyógyászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; elsősegélyhez kapcsolódó oktató szolgáltatások;

szülők képzése gyermekneveléshez; nem egészségügyi személyzet képzése gyermekápolásra; higiéniai oktatás.
44

Emberi egészségügyi szolgáltatások; szülés utáni gondozási szolgáltatások nők számára; tanácsadás szülés

területén; szoptatási tanácsadási szolgáltatások; fogászati tanácsadás; szülésznői szolgáltatások; kisegítő gondozás
biztosítása.
( 210 ) M 21 02044
( 220 ) 2021.05.21.
( 731 ) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) Túróczi Katalin, Érd
( 546 )

( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 02045
( 220 ) 2021.05.21.
( 731 ) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) Túróczi Katalin, Érd
( 546 )

( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 02046
( 220 ) 2021.05.21.
( 731 ) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) Túróczi Katalin, Érd
( 546 )
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 02047
( 220 ) 2021.05.21.
( 731 ) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) Túróczi Katalin, Érd
( 546 )
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 02048
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( 220 ) 2021.05.21.
( 731 ) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) Túróczi Katalin, Érd
( 546 )
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 02049
( 220 ) 2021.05.21.
( 731 ) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) Túróczi Katalin, Érd
( 546 )
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 02374
( 220 ) 2021.06.15.
( 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 02375
( 220 ) 2021.06.15.
( 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 02378
( 220 ) 2021.06.15.
( 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 02379
( 220 ) 2021.06.15.
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( 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 02382
( 220 ) 2021.06.15.
( 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 02409
( 220 ) 2021.06.17.
( 731 ) Mudriné Honfi Krisztina, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Dr. Volkó Zsuzsanna, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 16

Pénztárgépszalag; thermopapír; hőpapír; papír és karton; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

A rovat 92 darab közlést tartalmaz.
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