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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 233.375
( 151 ) 2021.01.19.
( 210 ) M 18 02406
( 220 ) 2018.08.10.
( 732 ) Solymosi Viktor, Debrecen (HU)
( 740 ) DR. KRAJNYÁK & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 234.652
( 151 ) 2021.07.23.
( 210 ) M 20 01572
( 220 ) 2020.06.04.
( 732 ) Dot-Ing 2001 Ingatlanirodák Kft., Tata (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás: pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; biztosítási ügynöki tevékenység;

hitelirodák; ingatlanügynökségek.
( 111 ) 234.657
( 151 ) 2021.06.21.
( 210 ) M 20 01840
( 220 ) 2020.06.26.
( 732 ) Dobrovoczky István 1/3, Érd (HU)
Kurucz Dániel 1/3, Budapest (HU)
Kurucz Gergely János 1/3, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Léka Péter, Debrecen
( 541 ) RIA RIA
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 111 ) 234.658
( 151 ) 2021.06.21.
( 210 ) M 20 01865
( 220 ) 2020.06.29.
( 732 ) Dobrovoczky István 1/3, Érd (HU)
Kurucz Dániel 1/3, Budapest (HU)
Kurucz Gergely János 1/3, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Léka Péter, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 111 ) 234.659
( 151 ) 2021.06.21.
( 210 ) M 20 01490
( 220 ) 2020.05.29.
( 732 ) HELVÉCIA PROTEIN TRADE Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeghalom
(HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ECO-LIBRY BENDEGÚZ
( 511 ) 9

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

[ingyen használható szoftver]; beágyazott szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis
szoftverek; adatbányász szoftverek; adattároló programok; felülvizsgálat-ellenőrző platformok [szoftverek];
adatbázismotorok; adatbázis-szinkronizáló szoftverek; adatkezelő szoftverek; fájlszinkronizáló szoftverek;
képkezelő szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; üzleti információszerző szoftverek;
számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás automatizálásához;
számítógépes szoftverek dokumentum menedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek
kidolgozásához; e-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; fizetőszoftverek; tartalomkezelő szoftverek; a fent
említettek mindegyike kizárólag gazdasági folyamatok könyvelésével, kontrollingjával és ellenőrzésével
kapcsolatban.
( 111 ) 234.725
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03828
( 220 ) 2020.12.11.
( 732 ) FrieslandCampina Nederland B.V., Le Amersfoort (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. és Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) JANGA
( 511 ) 29

Tej és tejtermékek; túró, sajt, vaj, joghurt, jég és kefir, étkezési olajok és zsírok.

( 111 ) 234.773
( 151 ) 2021.07.16.
( 210 ) M 20 03649
( 220 ) 2020.11.30.
( 732 ) Fodor Orsolya, Tatabánya (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Festmények; festmények reprodukciói; festmények és kalligráfiai munkák; festmények [képek], keretezve
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vagy anélkül; művészi képek; dekorációs és művészeti anyagok és hordozók.

37

Festési és dekorációs szolgáltatások; dekorációs festési szolgáltatások.

( 111 ) 234.786
( 151 ) 2021.07.15.
( 210 ) M 20 03650
( 220 ) 2020.11.30.
( 732 ) Lukács Zoltán Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

nemesfémből készült szoborművek; szoborművek nem nemesfémből; füstölő; füstölő készítmények [illatszerek];
kúp alakú füstölők; imaszíjak; imafüzérek; imaláncok; képek; művészi képek; nyomatok képek formájában;
kristálydíszek; dísztárgyak kristályból; kristály műtárgyak; kristályok [üvegáruk]; kristályszobrok; kézi metszésű
kristály üvegáru; szobrok nemesfémből; nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült
vagy bevont szobrok és kisplasztikák; szoborművek nem nemesfémből.
41

Online, nem letölthető videók biztosítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető filmek biztosítása; nem letölthető online elektronikus kiadványok
rendelkezésre bocsátása a spiritualitás terén.
( 111 ) 234.808
( 151 ) 2021.08.10.
( 210 ) M 20 03859
( 220 ) 2020.12.15.
( 732 ) Nagy-Sverteczki Zsófia, Budapest (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kiskereskedelmi szolgáltatások otthoni textíliákhoz kapcsolódóan; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; a
következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kézi horgolással készült
fonalkosarak textilből; kézi horgolással készült fonalszőnyegek textilből; kézi horgolással készült fonal háztartási
tárolók textilből; kézi horgolással készült tárolók textilből; kézi horgolással készült fonal pelenkatartó textilből;
kézi horgolással készült fonal zsebkendőtartó textilből; kézi horgolással készült fonaltáskák és kézitáskák
textilből; textilek lakberendezéshez; textilek, textíliák lakberendezéshez.
40

Textilanyagok kézi horgolása; textilanyagok formázása.

( 111 ) 234.812
( 151 ) 2021.08.10.
( 210 ) M 21 00695
( 220 ) 2021.02.23.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) RAMIKOMB
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 234.839
( 151 ) 2021.07.19.
( 210 ) M 20 03848
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( 220 ) 2020.12.14.
( 732 ) CREATUM Reklám és Webstúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)
( 740 ) Dr. Bernschütz Bálint, Baja
( 541 ) Vinalia - Bajai Borfesztivál
( 511 ) 33
35

Alkoholtartalmú italok, alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.
Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

( 111 ) 234.847
( 151 ) 2021.07.20.
( 210 ) M 20 03850
( 220 ) 2020.12.14.
( 732 ) CREATUM Reklám és Webstúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)
( 740 ) Dr. Bernschütz Bálint, Baja
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 234.850
( 151 ) 2021.07.20.
( 210 ) M 20 03111
( 220 ) 2020.10.16.
( 732 ) Melis Investment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.851
( 151 ) 2021.07.20.
( 210 ) M 20 03112
( 220 ) 2020.10.16.
( 732 ) Melis Global Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.852
( 151 ) 2021.07.20.
( 210 ) M 20 03117
( 220 ) 2020.10.16.
( 732 ) Melis Investment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
M2059

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 15. szám, 2021.08.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.853
( 151 ) 2021.07.20.
( 210 ) M 20 03114
( 220 ) 2020.10.16.
( 732 ) Melis Global Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.854
( 151 ) 2021.07.20.
( 210 ) M 20 03115
( 220 ) 2020.10.16.
( 732 ) Melis Investment Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 234.857
( 151 ) 2021.07.28.
( 210 ) M 20 03579
( 220 ) 2020.11.23.
( 732 ) Gao Wenbin, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus
kapcsolók; alkoholmérők, alkoholszondák; antennák; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek,
numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök [optika]; áramátalakítók, transzformátorok; audio interfészek;
audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók;
automatikus kormányberendezések járművekhez; autórádiók; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok;
betörésgátló riasztókészülékek; biochipek; biometrikus azonosító kártyák; biztonsági övek, hevederek nem
járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem
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videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1); csecsemőmérlegek; csuklótámaszok számítógépekhez;

digitális fényképkeretek; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők,
doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók;
egérpadok; egér [számítógép periféria]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság];
elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző háromszögek; elektromos ajtócsengők; elektromos
akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos
csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos és elektronikus effekt egységek
hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos
kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs
készülékek; elektromos konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos
veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;
elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben
lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;
elektronikus kotta, letölthető; elektronikus könyvolvasók; elektronikus lakatok; elektronikus naplók; elektronikus
numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus útlevelek [e-útlevelek];
elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem
pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok
[elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok;
equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő
csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek;
exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes
vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök;
fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők;
fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez;
fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők,
képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk;
fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED];
fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő
macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi
berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres,
nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók
járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek
és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók
[nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek
(2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök;
földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek
fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fülhallgatók távközléshez; fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések;
galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló
kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését
automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek; hajózási
jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló
készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek;
hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz;
hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok;
hangvezetők, hangcsatornák; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez (1);
háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak
[fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hitelkártya terminálok;
hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők;
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hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző

készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid
robotok mesterséges intelligenciával; huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek
motorokhoz; indukciós tekercsek; infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált
áramköri chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív
érintőképernyős terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók
[elektromosság]; ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló
elektromos berendezések; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; írásvetítő berendezések; játékszoftverek
[rögzített]; jegynyomtatók; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők;
jelzőcsörgők haszonállatok tereléséhez; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok;
jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás
bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok;
katódos rozsdavédő készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések;
jelzőkémcsövek; kemencék laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők;
képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus
szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek,
mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális
termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt
mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok
[elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök,
műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes; laptop számítógépek (2); laptop tokok; lemezmeghajtók
számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok
mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus pénztárcák
[e-pénztárcák]; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető
képfájlok; letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; letölthető számítógépes
játékszoftverek; letölthető zenefájlok; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek számítógépekhez;
mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához]; matematikai műszerek; mechanikus jelzések,
jelzőtáblák; mechanizmusok érmével működő berendezésekhez, készülékekhez; megafonok; megfigyelő
műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek; mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek;
memóriakártyák videojáték-gépekhez; mérőkészülékek, elektromos; mérőkörzők; mérőműszerek (1);
mérőműszerek (2); mérőüvegek; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép
hardver]; monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök;
munkavédelmi arcvédő pajzsok; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; napelemek, szolár
akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez
[fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomógombok
csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek [lencsék] [optika]; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák;
okostelefonok; okosszemüvegek; parkolásérzékelők járművekhez; parkolóórák; pénzérmével működtetett
szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos
érzékelők; pipetták; pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők;
precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási
eszközök]; processzorok [központi feldolgozó egységek]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők
ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek;
rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában;
számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek;
számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek;
számlázógépek; számológépek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok;
szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szíjak, pántok
mobiltelefonokhoz; szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; sztereoszkópikus berendezések;
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sztereoszkópok; táblagépek; táblagép tokok; távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító

készülékként működő elektronikus kulcstartók; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek
[díjmutató számlálószerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét
robotok; telekommunikációs készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; teleszkópos irányzók lőfegyverekhez;
teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez;
testhevederek teheremeléshez; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések
hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz;
tokok okostelefonokhoz; töltőállomások elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tükrök
[optikai]; tűk tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; TV-készülékek; vágóberendezések mozifilmekhez;
vakításgátló ellenzők; vakításgátló szemüvegek; vakuk [fényképészet]; variométerek; védőálarcok-maszkok;
védőcipők baleset, sugárzás és tűz ellen; védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák
okostelefonokhoz; védőruházat baleset, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek
sportoláshoz; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek [elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák
[elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák;
videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők; videomagnók, képmagnók; videotelefonok; videovetítők,
projektorok; visszapillantó kamerák járművekhez; zsebszámológépek; zsinórok csiptetős szemüveghez.
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Ágymelegítők; arcgőzölő készülékek [szaunák]; bányászlámpák; barnító berendezések [szoláriumok];

beltéri állólámpák; bemutató hűtőpultok; bidék; biztonsági lámpák; biztonsági szerelvények víz- vagy
gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; csapok [vízcsapok]
csövekhez; csillárok; csíraölő lámpák a levegő tisztításához; csokoládé-szökőkutak, elektromos; csőkígyók
[lepárló-, fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; díszszökőkutak; egészségügyi készülékek és berendezések;
égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromosan fűtött lábzsákok; elektromosan fűtött ruházat; elektromosan
fűtött zoknik; elektromos borhűtő szekrények; elektromos cumisüveg melegítők; elektromos főzőeszközök;
elektromos főzőlapok; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromos fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak;
elektromos gofrisütők; elektromos gőzölők főzéshez; elektromos hűtőtáskák; elektromos italadagolók; elektromos
joghurtkészítők; elektromos kávéfőzők (1); elektromos kávéfőzők (2); elektromos kisülési csövek világításra;
elektromos kukták; elektromos kuszkuszfőzők; elektromos lámpák; elektromos olajsütők, fritőzök; elektromos
rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; elektromos ruhaszárítók; elektromos sous vide sütők; elektromos
szójatejkészítő gépek; elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; elektromos termoszok; elektromos
tortillanyomók; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos vízforraló kannák; elektromos
zseblámpák; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek; élelmiszer-szárítók, elektromos;
elszívóernyők; enyvmelegítő készülékek; fagyasztók; fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar];
fejlámpák; fém armatúrák, vázak kemencékhez, sütőkhöz; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; fényszórók,
reflektorok gépkocsikhoz (1); fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fénytompító szerkezetek járművekhez
[lámpa szerelvények]; fertőtlenítő készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (2);
fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; finomítótornyok lepárláshoz; fogászati kemencék; foglalatok
elektromos lámpákhoz; folyadékhűtő berendezések; formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez,
sütőkhöz; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős készülékek; forrólevegős sütők; forróvizes palackok;
főző berendezések és készülékek; fürdőkádak (1); fürdőkádak (2); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték
szerelvények; fürdőszoba szerelvények; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; füstölőkészülékek, fumigációs
berendezések, nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (1); fűtőberendezések (2); fűtőberendezések
járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések járművekhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy
gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek; fűtött bemutató
pultok; gázégők; gázgyújtók; gázkazánok, gázbojlerek; gázkondenzátorok, nem géprészek; gázlámpák;
gázmosók, gáztisztítók [gázberendezések részei]; gáztisztítók; gömblámpák; gőzállomások vasalókhoz;
gőzfejlesztő berendezések; gőzkazánok, nem gépek részei; gőztárolók, gőzakkumulátorok; grillezők, grillsütők;
grillsütők [főző berendezések]; gyertyás lámpások; gyümölcsaszalók; hajgöndörítő lámpák; hajszárítók;
hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő
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berendezések; hidroponikus termesztési rendszerek; hordozható kovácstűzhelyek; hőcserélők, nem

gépalkatrészek; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; hőpisztolyok; hőszabályozó szelepek
[fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk, hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; huzatszabályzók
[fűtés]; hűtőberendezés; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőkészülékek és berendezések (1); hűtőkészülékek és
berendezések (2); hűtőkészülékek és berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések (4); hűtőszekrények;
hűtőszekrények, hűtőkészülékek és fagyasztók gyógyászati tárolási célokra; hűtőtartályok; ionizáló készülékek a
levegő vagy a víz kezelésére; irányjelző izzólámpák járművekhez; italhűtő berendezések; ívlámpák; ivóvízszűrők;
izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; izzószálas égők; jégkészítő gépek; jégkrémkészítő gépek;
jégleolvasztók, jégtelenítők járművekhez; kádak ülőfürdőkhöz; kályhák [fűtőkészülékek]; kandalló fújtatók;
kandallók; kandallók (szobai); kandallórácsok, szikrafogók; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; karok
gázégőkhöz; kávékapszulák, üresen, elektromos kávéfőzőkhöz; kávépörkölő készülékek; kazáncsövek
fűtőberendezésekhez; kemencehűtők; kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra;
kéménykürtők, füstcsatornák, tűzcsatornák; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2); kerékpár
irányjelző lámpák; kerékpár lámpák; keresőlámpák, zseblámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító
készülékek mosdókba; konyhai elszívó búrák; ködgépek; könyvsterilizáló berendezések; kromatográfiai
készülékek ipari használatra; kutak, szökőkutak; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; laboratóriumi
égők; laboratóriumi elszívó berendezések; laboratóriumi lámpák; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák;
lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); lámpák járművekhez (1);
lámpák járművekhez (2); lámpák járművekhez (3); lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák
motorkerékpárokhoz; lámpások világításra; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3); lávakövek
grillezéshez; LED-diódás világító berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő
berendezések; légkeveréses sütőedények; légkondicionáló berendezések; légkondicionálók; légkondicionálók
járművekhez (1); légkondicionálók járművekhez (2); légkondicionáló ventilátorok; légnedvesítők; légszárítók;
légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és gépek; lepárló készülékek
(1); lepárló készülékek (2); lepárló készülékek (3); levegő szagtalanító készülékek; magnézium izzószálak
[világítás]; malátapörkölő gépek; megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; meleg és hideg
italok adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák;
merülőforralók; mikrobuborék generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők [főzőberendezések]; mikrohullámú
sütők ipari célokra; mobil vécék; mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók, mosdók;
mosókonyhai kazánok; multifunkciós főzőkészülékek; műkörmös lámpák; napkemencék; napkollektorok [fűtés];
nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések; nyársak roston sütéshez; nyársforgató
készülékek; nyomás alatti víztartályok; olajégők; olajlámpák; olajtisztító készülékek; öblítő berendezések;
öngyújtók; öntözőgépek mezőgazdasági célokra; padlófűtési berendezések és készülékek; párásítók központi
fűtés radiátoraihoz; parazsas ágymelegítők; párologtató készülékek, evaporátorok; pasztőröző berendezések;
pecsenyesütők; pecsenyesütő készülékek; piszoárok [szaniter berendezések]; platni karikák; polimerizációs
berendezések; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok [fűtés]; radiátorok, fűtőtestek
központi fűtéshez; reflektor lámpák; reflektorok járművekhez; sótalanító üzemek, egységek; spa kádak,
hidromasszázs kádak; spirituszégők; spotlámpák; sterilizátorok; sütőkemencék; szabályozó és biztonsági
tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági
tartozékok vízkészülékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy
gázvezetékekhez; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; szárítóberendezések; szárító berendezések,
aszalógépek; szárítókészülékek és berendezések; szárító lámpák nem gyógyászati célokra; szauna berendezések;
szellőző [légkondicionáló] berendezések és készülékek; szemétégetők, égetőkemencék; szén ívlámpákhoz;
szintszabályozó szelepek tartályokhoz; szűrők légkondicionálókhoz; tágulási tartályok központi
fűtőberendezésekhez; tajine, elektromos; takarmány szárítására szolgáló készülékek; tányérmelegítők (1);
tányérmelegítők (2); tányérmelegítők (3); tejhűtő berendezések; textilgőzölők; tisztaszobák [egészségügyi
berendezések]; toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; tűzcsapok;
tűzhelyek (1); tűzhelyek (2); ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; USB-tápegységes kézmelegítők;
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USB tápegységes pohármelegítők; úszómedence-klórozó berendezések; utcai lámpák; vécékagylók; vécéülőkék;

ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világító berendezések és készülékek; világító berendezések
légi járművekhez; világító házszámok; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések; vízelosztó
berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízhűtők; vízkivételi készülékek, berendezések; vízlágyító
készülékek és berendezések; vízmelegítők, vízforralók; vízporlasztó fej csapra; víztisztító berendezések;
víztisztító készülékek és gépek; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez; vízsterilizáló berendezések;
vízszűrő berendezések; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok; zsebmelegítők.
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Ablaktörlők, szélvédőtörlők; abroncskarimák járművekhez; abroncstüskék, abroncsszegek; anyagmozgató

kézikocsik; árbocok hajókhoz, csónakokhoz; árnyékolók, tetők babakocsikhoz; áruszállító drónok; autogirók;
babakocsik (1); babakocsik (2); babakocsikhoz kialakított szúnyoghálók; belső gumiabroncstömlők; betonkeverő
gépjárművek; bevásárlókocsik; billenőkocsik; billenős tehergépkocsik, kamionok; billenőtestek
tehergépkocsikhoz; billentőszerkezetek [tehergépkocsik és vagonok részei]; biztonsági gyermekülések
járművekhez; biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez (1); biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez
(2); borítások járművek kormánykerekeire; botkormányok járművekhez; búvárharangok; civil drónok; csáklyák;
csomagtartók járművekhez; csúszásgátlók járműabroncsokhoz; csúszásgátló láncok; darus teherautók;
dísztárcsák; egyensúlyozós egykerekűk; egyensúlyozós elektromos rollerek; ejtőernyők; elektromos emelőfalak
[szárazföldi járművek részei]; elektromos gördeszkák; elektromos járművek; elektromos kerékpárok; ellensúlyok
járművek kerekeihez; ernyők babakocsikhoz; erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez (1); erőátviteli láncok
szárazföldi járművekhez (2); étkezőkocsik; evezőlapátok; evezővillák; farevezők; fej támaszok járműülésekhez;
fékbetétek gépkocsikhoz; kerékabroncsok kerékpárokhoz; kerékagyak járművekhez; kerékagy gyűrűk; kerekek
szárazföldi járművekhez (1); kerekek szárazföldi járművekhez (2); kerekesszékek mozgássérültek, betegek
szállítására; kerékpár abroncsok, gumik; kerékpárcsengők; kerékpár hajtókarok; kerékpár kerékagyak;
kerékpárkerekek, biciklikerekek; kerékpár kitámasztók, stenderek; kerékpárkormányok; kerékpár küllők;
kerékpár nyergek; kerékpárok; kerékpáros táskák, biciklis táskák; kerékpárpedálok; kerékpárpumpák; kerékpár
sárvédők; kerékpár utánfutók; kerékpárvázak.
16

Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez;

almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali
iratrendező tálcák; asztali írószertartó szekrények [irodai cikkek]; asztali könyöklők; asztalneműk papírból;
atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek; bankjegyek; bankkártya leolvasók, nem
elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák (1); bélyegzőpárnák, festékpárnák (2); bélyegző [pecsét] tartó
dobozok; bélyegzőtartók (1); bélyegzőtartók (2); bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai
metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok,
utalványok; borítékok [papíráruk]; buborékfólia (műanyag-) csomagoláshoz; cégtáblák papírból vagy kartonból;
celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos];
ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból;
címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák címezőgépekhez; címzőgépek; csatok
névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekk-könyv borítók; csipeszes felírótáblák; csomagolások,
borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír;
daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű vonalzók rajzoláshoz (1); derékszögű vonalzók
rajzoláshoz (2); diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); ecsetek (1); ecsetek (2);
egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek
iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák; értesítő kártyák; érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép
karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló
készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai
használatra]; festékkeverő csészék művészek részére; festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok
másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festőállványok; festővásznak (1);
festővásznak (2); folyóiratok; formák modellező agyagokhoz [művészeti anyagok]; formanyomtatványok,
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űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak;

görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők;
halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító
készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;
hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők
irodai használatra; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai
gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai kapcsok, iratkapcsok; irodai kellékek; irodai
lyukasztógépek (1); irodai lyukasztógépek (2); irodai nedvesítők; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógép
billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos; írógéphengerek; írógépszalagok, festékszalagok (1);
írógépszalagok, festékszalagok (2); írókészletek [papíráruk]; írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók
[készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; javítófolyadékok [irodai cikkek];
javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták [fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz,
rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton;
kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok, kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai
vagy háztartási célokra; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; kéztámasztók
festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők;
könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő
szövetek; könyvlaprögzítők; könyvtámaszok; körzők; kötőszalagok [könyvkötészet]; kréta spray; krétatartók;
kromolitográfiák; laminálók irodai használatra; lemezek metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós
ragasztókorongok (1); levélzáró öntapadós ragasztókorongok (2); litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak
(2); litográfiai kövek; litográfiai kréta; lyukkártyák Jacquard szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok];
mappák; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; metszetek; mimeográf készülékek és gépek; modellező
anyagok; modellező paszta; modellező viasz, nem fogászati célokra; mutatópálcák, nem elektromos;
műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához;
naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések];
noteszok (1); noteszok (2); nyomatok [metszetek]; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomdai betűk (1); nyomdai
betűk (2); nyomtatott kották; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok;
nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák
[papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; palatáblák [íráshoz] (1);
palatáblák [íráshoz] (2); palavesszők; paletták festőknek; pantográfok [rajzeszközök]; papír; papír alátétek; papír
asztalterítők; papírból készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászcímkék; papírból készült
szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír
felvevőgépekhez; papír-írószer áruk; papír kávéfilterek; papírmasé; papírmasnik; papírnehezékek; papírok
elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papír rádiótáviratokhoz;
papírszalagok; papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírszalvéták; papírtörlők
tisztítási célokra; papírtörölközők; papírvágó kések [irodai cikkek]; papírvágók [irodai cikkek]; papír- vagy
kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papírzacskók;
papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek
[kréták]; pauszmásolatok (1); pauszmásolatok (2); pauszpapír, szabásminta papír; pecsétbélyegek (1);
pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek (3); pecsételő anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók;
pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; polimer modellezőagyag;
portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra (1);
ragasztók irodai és otthoni célokra (2); ragasztók irodai és otthoni célokra (3); ragasztók irodai és otthoni célokra
(4); ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (1);
ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (2); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (3);
rajzeszközök; rajzkészletek; rajzok (1); rajzok (2); rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír;
rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók;
scrapbook [családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők; söröskorsó alátétek; stencilek ételek és italok
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dekorálásához; szabásminták; szabókréta; számítási, számtani táblázatok; számok [nyomdai karakterek];

számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szedővasak,
szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes olajnyomatok; szivargyűrűk;
szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; szövettani metszetek [oktatási eszközök];
szteatit [szabókréta]; szűrőpapír; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tervrajzok; tintaés tolltartó állványok (1); tinta- és tolltartó állványok (2); tinta- és tolltartó állványok (3); tinták; tinta rudak;
toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok;
tolltartó kapcsok, csipeszek; tolltörlők; többmásolatos papírok [írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból;
töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek; tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek];
t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból; ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők [irodai
cikkek]; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;
vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; világító papír; virágcserépburkolók papírból; viszkózlapok,
lemezek csomagolásra; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések]; vízfestmények,
akvarellek; vizsgálóasztalokon használt papír; vonalkód szalagok; vonalzók műszaki rajzokhoz; xuan papír [kínai
festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú
sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.
21

Acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; agyagedények; akváriumfedők;

akváriumok (szobai -); állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állatsörték [kefeáruk és ecsetek]; állványok
hordozható babakádakhoz; alomtálcák házi kedvenceknek; aromaolaj párologtatók, a nádból készült párologtatók
kivételével; asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók (1); asztali ecetés olajtartók (2); asztali füstelszívó; asztali késtartók; asztali szalvétatartók; autómosó kesztyűk; baromfigyűrűk;
bébifürdőkádak, hordozható; beltéri terráriumok [növénytermesztéshez]; beltéri terráriumok [viváriumok];
bontófésűk; borkiöntők; borlevegőztető berendezések; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs tartók;
borsdarálók, kézi; borstartók; bögrék, korsók; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk, plungerek eldugult lefolyók
tisztítására; cégtáblák, információs táblák porcelánból vagy üvegből; címkék dekantálókhoz; cipőfényező
készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék; cukorfogók [csipeszek]; cukorkásdobozok;
cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg melegítők, nem elektromos; csajkák, katonai evőcsészék;
csepegtetőedények; csepegtetők háztartási célokra; csészealjak; csészék; csizmahúzók; csövek és hegyek
süteménydíszítéshez; darálók háztartási használatra, kézi; dekantálók; demizsonok, üvegballonok; dezodoráló
szerek személyes használatra; dézsák; diótörők; dobozok üvegből; dörzsölőeszközök [kefék]; dörzsszivacsok
bőrradírozáshoz; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók üvegből, üvegdugók; edényáruk; edények,
fazekak; edényfogók és -alátétek; edénymosó kefék; egérfogók (1); egérfogók (2); éjjeliedények; eldobható
alumíniumfólia tartályok háztartási célokra; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek kivételével;
elektromos rovarcsapdák; enyvesfazekak; ételburák; ételtartók kedvtelésből tartott kisállatoknak; étkészlet, a
kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek; étlaptartók; evőpálcikák (kínai -); fagylaltadagoló kanalak;
fazekasáruk; fazékfedők; fedeles kupák, fedeles fémkupák; fejek elektromos fogkefékhez; felfújható babakádak;
felmosófej-kifacsarós vödrök; felmosórongyok; felmosó vödör kicsavaróval; fémedények fagylalt és jeges italok
készítéséhez; fém súrolópárnák; festett üvegáru; fésűk; fésűk állatoknak; fésűk (elektromos); fésűtartók;
fogkefék; fogkefék (elektromos -); fogkrémtubus-kinyomók; fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem;
fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök]; fordító- és kenőlapátok, spatulák konyhai használatra;
forgatható ruhaszárítók; forgatható tálca asztalra; főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; fűszertartó
szettek; grillállványok; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; grillkesztyűk; gumibetétes kézi ablaklehúzók
tisztításhoz; gyapjúhulladék tisztításhoz; gyertya alátétek; gyertyamelegítők, elektromos vagy nem elektromos;
gyertyaoltók; gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények [tartók]; gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási
használatra; gyűrűk madaraknak; habverők, nem elektromos; hálós zacskók sütéshez, nem mikrohullámú
sütőkhöz; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási hamurosták; háztartási keverőgépek, nem elektromos;
háztartási szűrők; hengerek fokhagymapucoláshoz; hordozható hűtőtáskák, nem elektromos; hot pot [gyorsfőző
edények, nem elektromos]; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok italokhoz; hőszigetelt
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tartályok, konténerek; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra; hűtőpalackok; hűtőtasakok, jégakkuk

élelmiszerek és italok hűtéséhez; italkiöntők; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz (1);
ivópalackok sportoláshoz (2); izotermikus táskák; jászlak állatoknak; jegesvödrök, hűtővödrök; jégfogó
csipeszek; jégkockaformák; kancsók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók,
(kézi -); kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos;
kávéskészletek; kefegyártáshoz használt anyagok; kefék; kefék lámpaüvegekhez; kefék tartályok tisztítására;
keksztartók; kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyértartók; kenyérvágó deszkák; kerámiák
háztartási használatra; kertészeti kesztyűk; kerti öntözők; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra;
kesztyűtágítók; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; keverőkanalak [konyhai eszközök]; kézi habverők,
nem elektromos, háztartási használatra; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; kisállat-etető tálak, automatikus; kis
nyársak [tűk] fémből, sütéshez; koktélkeverők; kompótos tálka; konnektorba dugható szúnyogriasztó
párologtatók; konyhai darálók, nem elektromos; konyhai dobozok, tárolók; konyhai dörzsik; konyhai eszközök,
kis méretű (1); konyhai eszközök, kis méretű (2); konyhai vágódeszkák; konyharuhák; kosarak háztartási
használatra; kozmetikai ecsetek, pipere ecsetek; kozmetikai eszközök; kozmetikai spatulák; körömkefék;
kristályok [üvegáruk]; kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra; lapátkák háztartási használatra; légycsapók
(1); légycsapók (2); lemezek tej kifutásának meggátlására; levesestálak; likőrös készletek; locsolókannák,
öntözőkannák; lókefék; lószőr kefekészítéshez; madárfürdők; madárkalitkák; majolika; malacperselyek;
medencék [tartályok]; mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; merőkanalak; merőkanalak
borok kitöltéséhez; morzsatálcák; mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz; mosdótálak, lavórok; mosódeszkák;
mozsarak konyhai használatra; mozsártörők konyhai használatra; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból
vagy üvegből; műtojások; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nem elektromos italadagolók; nem elektromos konyhai
darálók; nem elektromos kukták; nem elektromos kuszkuszfőző edények; nem elektromos ostya-gofrisütők; nem
elektromos tajine edények; nem elektromos tésztakészítők háztartási használatra; nyakkendőprések; nyeles
agyaglábasok; nyeles lábasok; nyélre erősített felmosórongyok; olajsütők, nem elektromos; olvasztott kvarc
[félkész termék], nem építéshez; opálüveg (1); opálüveg (2); öntőformák [háztartási eszközök];
öntözőberendezések; öntözőfejek locsolókannákhoz; öntözők virágok és más növények locsolásához;
palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak; papírtányérok;
papírtörölköző adagolók; parfümpermetezők, illatszerpermetezők; párologtatók; pelenka kukák; perselyek; piknik
kosarak edénykészlettel; piperetáskák, neszesszerek; pipetták [borkóstoláshoz]; poharak papírból vagy
műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; polírozó, fényesítő anyagok, a papír, a kő és
készítmények kivételével; polírozó gépek és eszközök, nem elektromos, háztartási használatra; porcelándíszek;
porcelánok; porcelán tálcák; porított üveg dekorációs célra; porolók; porrongyok; portalanító készülékek, nem
elektromos; portörlő tollseprűk; púderpamacsok; púdertartók kompakt púderhez [üresen]; reszelők konyhai
használatra; rosták [háztartási eszközök] (1); rosták [háztartási eszközök] (2); rovarcsapdák; ruhacsipeszek;
ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salátás kanalak; salátás tálak; sámfák [tágítók] (1); sámfák
[tágítók] (2); seprűk; seprűnyelek; serpenyők; sertéssörte kefekészítéshez; síküveg [nyersanyag]; sminkeltávolító
termékek; sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák háztartási használatra; sószórók; söröskancsók; sörték kefékhez;
spicckanalak [konyhai eszközök]; süteményformák; sütő alátétek; sütőformák, süteményszaggatók;
szájzuhanyok; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók (1); szappantartók (2); szarvasbőr tisztításhoz;
szemeteskukák; szemöldökkefék; szempilla kefék; szivacsok háztartási használatra; szivacsos lábujjszétválasztók
pedikűrözéshez; szivacstartók; szívószálak; szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből (1); szobrok
porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből (2); szódásszifonok; szórófejek öntözőcsőhöz; szőnyegporolók,
prakkerek; szőnyegseprők; szöszeltávolítók, textilborotvák elektromos vagy nem elektromos; tálak aromaolajok
párologtatására; tálalátétek [asztali eszközök]; tálcák háztartási használatra; tálcák papírból, háztartási
használatra; tányéralátétek, nem papírból vagy textilből; tányérok; tárolók, tároló edények háztartási vagy
konyhai célokra; tea cozy [teáskanna melegítő]; teafilter-tartók; teafőző tojások; teásdobozok; teáskannák;
teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; termoszok; tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók; tésztavágók;
textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztítókóc; tisztítópárnák, súrolószivacsok;
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tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; toalettpapír-tartók (1); toalettpapír-tartók (2); tojás

szétválasztók, nem elektromos, háztartási használatra (1); tojás szétválasztók, nem elektromos, háztartási
használatra (2); tojástartók; tortalapátok; tortillanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök]; tölcsérek;
törlőkendők fényezéshez; törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; tükörtojás sütőformák; újrahasználható
jégkockák; újrahasználható szilikon ételfedők; uzsonnás dobozok; üresen árusított csepegtetők kozmetikai
célokra; üstök, katlanok; üstök, nem elektromos; üvegampullák [tartályok]; üvegáru italokhoz; üveg, beépített
vékony elektromos vezetékekkel; üvegből készült díszgömbök; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására];
üvegek; üvegek [tárolóedények]; üveg járműablakokhoz [félkész termék]; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg
nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével; üvegpalackok [tartályok]; üvegrostfonál,
nem textilipari használatra; üvegszál nem szigeteléshez vagy textilipari használatra; üveggyapot, nem szigetelési
célra; vajtartó burák; vajtartók; vályúk; vasalóállványok; vasalódeszkák; vázák; viaszkefék sílécekhez;
viaszpolírozó készülékek, nem elektromos; virágállványok [virágok elrendezésére]; virágcserepek; virágládák
ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz; zománcozott üveg, nem építkezéshez; zöldségestálak.
28

Agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek];

állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbocok szörfdeszkákhoz; atléták által
használt gyanták; babaágyak; babaházak (1); babaházak (2); baba játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball
kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; békatalpak, búváruszonyok; békatalpak
úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdasztal mandinerek; biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák;
bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok]; bowling berendezések és gépezetek;
bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz;
csocsó asztalok, asztalifoci asztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek]; dákóhegyek biliárdhoz;
dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok; drónok [játékszerek];
elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok biliárdhoz;
érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe; felfújható
tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz gépek;
fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez; golfkesztyűk;
golftáska-címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló, mozdulatlan
edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz; gyepjavító
szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; halaskosarak
[horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; hegymászó hevederek; hevederek vitorlás
szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök; hokiütők; hordozható egységek videojátékok játszásához;
hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított
védőfóliák; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok (1);
horgászzsinórok, horgászdamilok (2); hótalpak; húrok, bélhúrok ütőkhöz (1); húrok, bélhúrok ütőkhöz (2); íjak
íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játékálarcok (1);
játékálarcok (2); játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékházak; játékkártyák (1);
játékkártyák (2); játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik,
játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak;
játékszerek; játéktermi videojáték-gépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;
kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottójátékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];
kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák
műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk
[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kirakós játékok [puzzle];
kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); konfetti; korcsolyacipők rögzített korcsolyával;
korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák
játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz;
léggömbök; légpisztolyok [játékok]; lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek
[hegymászó felszerelés]; matrijoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák];
M2069

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 15. szám, 2021.08.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
mellkas expanderek [edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok];

merítőhálók horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek
szerencsejátékokhoz; orsók sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko
[pachinko]; paddleboardok; paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez]
sportcikkek; parittyák, csúzlik [sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek (1); parti kellékek (2); parti
konfettiágyúk; patkó játékok; patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; pinaták
[édességgel, játékokkal töltött parti kellékek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített
szundikendővel; poharak kockajátékhoz; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus
sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok;
sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok görsíhez; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák;
siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,
hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övek [sportcikkek]; súlyzók
(1); súlyzók (2); surfski kajakok (1); surfski kajakok (2); szánkók; szánkók, szánok [sportcikkek];
szappanbuborék fújók [játékszerek]; szelepek játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák
[sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok; szörfdeszkák (1); szörfdeszkák (2); táblajátékok; társasjátékok;
távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk (1); tekebábuk (2); telekommunikációs funkciókkal rendelkező
hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző
berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok;
triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás
kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik;
úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];
vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; videojátékok;
vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok szerencsejátékokhoz.
( 111 ) 234.869
( 151 ) 2021.07.27.
( 210 ) M 21 01188
( 220 ) 2021.03.19.
( 732 ) MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

publikálása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás
biztosítása; óvodák; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;
táboroztatás; testnevelés; tornatanítás; vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; nevelés.
( 111 ) 234.870
( 151 ) 2021.07.27.
( 210 ) M 21 00510
( 220 ) 2021.02.09.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) PURASOLUTE
( 511 ) 3
5

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;
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gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

( 111 ) 234.871
( 151 ) 2021.07.27.
( 210 ) M 21 00497
( 220 ) 2021.02.09.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) CURESOLUTE
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 234.872
( 151 ) 2021.08.10.
( 210 ) M 20 03861
( 220 ) 2020.12.15.
( 732 ) IMAGE VIV Körömstúdió Kft., Győr (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Kozmetikai kezelések; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikai arckezelés;

kozmetikai vizsgálat; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai szőreltávolító
lézerkezelés; injekciós feltöltőkezelések kozmetikai célokra; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés;
kozmetikai elektrolízis; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai testápoló szolgáltatások; kozmetikai
arc- és testkezelési szolgáltatások; lézeres bőrfiatalító szolgáltatások; kozmetikai célú bőrbarnítási szolgáltatás
[emberi használatra]; zsírlebontással kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások;
bőrápolási szolgáltatások; bőrápoló szalonok; karcsúsító szalonok szolgáltatásai; karcsúsító kezelések;
kollagénindukciós kezelési szolgáltatások [mikro-needling]; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások;
lézeres bőrfeszesítő szolgáltatások; lézeres szőrtelenítési szolgáltatások; szépségápolási kezelések; szépségszalon
szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; szőrtelenítő kezelések; szórópisztolyos bőrbarnító szolgáltatások;
terápiás arckezelések; terápiás testkezelések; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások; testen
található narancsbőr [cellulitisz] eltávolítása; narancsbőr [cellulitisz] eltávolításával kapcsolatos egyéni
gyógyászati szolgáltatások; masszázs szolgáltatások; mélyszöveti masszázs; hyaluronsavas kozmetikai kezelések;
kozmetikai arckezelések botox hatóanyaggal; rádiófrekvenciás kozmetikai kezelések; vákuumos kozmetikai
kezelések; kvalitációs kozmetikai kezelések; mezoterápiás kozmetikai kezelések; ultrahangos kozmetikai
kezelések; vákuumos kozmetikai testkezelések.
( 111 ) 234.874
( 151 ) 2021.07.28.
( 210 ) M 20 03471
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Borbély Bence, Győr (HU)
Hatoss Gábor, Győr (HU)
( 541 ) Wanderers
( 511 ) 35

Áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; apróhirdetési szolgáltatások; audio-vizuális bemutatók

készítése reklámcélokra; blogger-elérési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban;
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célzott marketing; digitális reklámszolgáltatások; digitális marketing; egyéni reklámok elkészítése mások

számára; eladási, értékesítési promóciók; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási
szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; harmadik személyek termékeinek és
szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
internetes marketing; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes reklámozási
szolgáltatások; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Információk és adatok számítógépes hálózatok és internet révén történő átvitele és terjesztése; audiovizuális

kommunikációs szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; hang, képek, dokumentumok, üzenetek
és adatok elektronikus továbbítása és továbbközvetítése; hang- vagy képi felvételek hálózatokon keresztüli
átvitele; hang, videó és információ továbbítása; üzenetek, adatok és tartalmak interneten és más számítógépes és
kommunikációs hálózatokon keresztül történő átvitele; videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív
továbbítása; videokonferencia; távközlési szolgáltatások.
41

Blogírási szolgáltatások; brosúrák kiadása; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy

globális számítógépes hálózaton; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok
kiadása; elbeszélések kiadása; 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 online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus
magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; folyóiratok
és könyvek elektronikus online közzététele; eseménynaptárak kiadása; folyóiratok kiadása; folyóiratok és
könyvek megjelentetése elektronikus formában; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok;
hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok
szerkesztése, nem reklámcélokra; kézikönyvek kiadása; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói
szolgáltatásokat); könyv- és folyóirat kiadás; könyvek multimédiás megjelentetése; magazinok, folyóiratok és
újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok multimédiás megjelentetése; napilapok
multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; oktatási
anyagok kiadása; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; online kiadványok megjelentetése; podcastok
létrehozása [írása]; prospektusok kiadása; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;
audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; idegenvezetős barlangtúrák
lebonyolítása oktatási célokból; idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból;
idegenvezetős túrák levezetése; interaktív szórakoztatás; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyfoglalási
szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és
kulturális tevékenységek; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hanganyagok készítése; légi fényképezés; nem
letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; oktatóvideók készítése; bemutatók szervezése
szórakoztatási célokra; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; hirdetéssel, reklámozással
kapcsolatos szemináriumok szervezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók
szervezése.
( 111 ) 234.875
( 151 ) 2021.07.28.
( 210 ) M 20 03462
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Csaba Family Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
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olajok és zsírok.
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 234.878
( 151 ) 2021.07.28.
( 210 ) M 20 03628
( 220 ) 2020.11.27.
( 732 ) Magister Products Kft., Sé (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Szájhigiénés készítmények; parfümök és illatanyagok; kozmetikai termékek; testápolási és szépségápolási

készítmények; smink; szappanok és gélek; fürdőkészítmények; bőr-, szem és körömápoló készítmények; hajápoló
készítmények.
16

Tollak; arctörlő kendők; törölközők.

18

Táskák, kézitáskák; kozmetikai táskák; hétköznapi, utcai táskák.

22

Zsákok és zacskók csomagoláshoz, tároláshoz és szállításhoz.

24

Törölközők; fürdőszobai törölközők; kozmetikai törölközők; fürdőlepedők.

25

Ruhaneműk; ruházati cikkek; kalapáruk; cipők.

35

Kozmetikai termékek kis és -nagykereskedelme; marketing kampányok; promóciós marketing; reklámozás

és hirdetés; hirdetés reklámozás social medián keresztül; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és
marketingje; hirdetés bannerekkel; online reklámozás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklámozási,
főként terméknépszerűsítő szolgáltatások; marketing; videofelvételek készítése reklámozási célokra; reklámozás,
hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános
kommunikációs eszközön keresztül; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; hirdetési
szolgáltatások; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; reklámozó szórólapok terjesztése; reklámanyagok
terjesztése [szórólapok, prospektusok, és nyomtatványok]; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,
nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; ajándéktárgyak reklámcélú felhasználása; reprezentációs
anyagok terjesztése; reprezentációs termékek terjesztése.
( 111 ) 234.879
( 151 ) 2021.07.28.
( 210 ) M 20 03627
( 220 ) 2020.11.27.
( 732 ) Magister Products Kft., Sé (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Szájhigiénés készítmények; parfümök és illatanyagok; kozmetikai termékek; testápolási és szépségápolási

készítmények; smink; szappanok és gélek; fürdőkészítmények; bőr-, szem és körömápoló készítmények; hajápoló
készítmények.
16

Tollak; arctörlő kendők; törölközők.

18

Táskák, kézitáskák; kozmetikai táskák; hétköznapi, utcai táskák.

22

Zsákok és zacskók csomagoláshoz, tároláshoz és szállításhoz.

24

Törölközők; fürdőszobai törölközők; kozmetikai törölközők; fürdőlepedők.

25

Ruhaneműk; ruházati cikkek; kalapáruk; cipők.
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Kozmetikai termékek kis és -nagykereskedelme; marketing kampányok; promóciós marketing; reklámozás

és hirdetés; hirdetés reklámozás social medián keresztül; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és
marketingje; hirdetés bannerekkel; online reklámozás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklámozási,
főként terméknépszerűsítő szolgáltatások; marketing; videofelvételek készítése reklámozási célokra; reklámozás,
hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános
kommunikációs eszközön keresztül; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; hirdetési
szolgáltatások; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; reklámozó szórólapok terjesztése; reklámanyagok
terjesztése [szórólapok, prospektusok, és nyomtatványok]; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,
nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; ajándéktárgyak reklámcélú felhasználása; reprezentációs
anyagok terjesztése; reprezentációs termékek terjesztése.
( 111 ) 234.880
( 151 ) 2021.07.28.
( 210 ) M 20 03792
( 220 ) 2020.12.10.
( 732 ) Orion Corporation, Espoo (FI)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SUMANET
( 511 ) 5

Migrén kezelésére szolgáló gyógyszerek.

( 111 ) 234.881
( 151 ) 2021.07.28.
( 210 ) M 20 03334
( 220 ) 2020.11.06.
( 732 ) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ALDI Piactér
( 511 ) 29

Növényi snackek; gyümölcs snackek; zöldség alapú snackek; zöldség bázisú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló keverék; banán chips; gyümölcs saláta; feldolgozott gyümölcsök
és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldség saláta.
31

Mezőgazdaságból, kertészetből, akvakultúrából és erdőgazdálkodásból származó nyers és feldolgozatlan

termékek; nyers és feldolgozatlan magszemek és magvak; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények;
friss diófélék; természetes növények és virágok; hagyma, palánták és magok ültetésre; bogyók [gyümölcsök];
friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan gyümölcsök.
( 111 ) 234.882
( 151 ) 2021.07.28.
( 210 ) M 20 02434
( 220 ) 2020.08.18.
( 732 ) Futureal Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Orosz András, Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.
Reklámozás.
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Ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások; javítási információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; külső és belső

festés; vásári standok és üzletek építése.
( 111 ) 234.883
( 151 ) 2021.07.28.
( 210 ) M 20 02433
( 220 ) 2020.08.18.
( 732 ) Futureal Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Orosz András, Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

35

Reklámozás.

36

Ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások; javítási információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; külső és belső

festés; vásári standok és üzletek építése.
( 111 ) 234.884
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 01532
( 220 ) 2020.06.02.
( 732 ) Atenor Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanvagyon-kezelés; ingatlanvagyon-tervezés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés finanszírozása;
ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlan-tanácsadás; ingatlanközvetítés;
ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlanbefektetések; tőkebefektetés ingatlanba; ingatlanok
bérbeadása; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlanbefektetések
kezelésével kapcsolatos ingatlanszolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi
szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli
tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások;
ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanokhoz
kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; épületkomplexumokkal
kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;
ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;
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ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási

szolgáltatások; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal
foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületek
adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi
jelentések készítése; ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi szolgáltatások]; ingatlanokkal
kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése]; ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos
pénzügyi jelentések elkészítése; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.
37

Építkezés; ingatlanfejlesztés; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; kereskedelmi ingatlanok építése;

ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások.
42

Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel kapcsolatos beszámolók készítése.

( 111 ) 234.890
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 21 00457
( 220 ) 2021.02.08.
( 732 ) Gyermekszem.Pont Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Benyőcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gyermekszem.Pont
( 511 ) 16

Oktató kézikönyvek; papírból készült tananyagok; oktató anyagok [kézikönyvek]; oktatási kézikönyvek;

oktatási és képzési anyagok; nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; levelező tanfolyamok nyomtatott
anyagai; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; felhasználói kézikönyvek, útmutatók.
41

Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 234.891
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03161
( 220 ) 2020.10.21.
( 732 ) Nagy Zoltán, Budapest (HU)
( 541 ) A tudatos emberek sportja
( 511 ) 10
44

Fizioterápiás elektronikus stimuláló készülékek.
Fizioterápiás szolgáltatások.

( 111 ) 234.892
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03341
( 220 ) 2020.11.06.
( 732 ) KOLIKEN Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunhalas (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12
35

Kerékpárok; kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; futókerékpárok; kerékpáralkatrészek.
A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: futókerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
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szolgáltatások: futókerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

futókerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpáralkatrészek; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpáralkatrészek; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpáralkatrészek.
( 111 ) 234.893
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03329
( 220 ) 2020.11.05.
( 732 ) Komporday Anna, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41
44

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

( 111 ) 234.894
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03333
( 220 ) 2020.11.06.
( 732 ) Szabó Dalma, Tatabánya (HU)
( 541 ) Curvy me
( 511 ) 14
25

Ruhadíszek ékszerek formájában.
Állatbőrből készült ruhák; báli ruhák; ballonkabátok [ruházat]; bőrövek [ruházat]; bodyk [ruházat]; bundák,

szőrmék [ruházat]; chaps nadrág (ruházat); egyrészes ruhák; esküvői ruhák; esőálló ruházat; esőruhák, esőtől
védő ruhák; estélyi ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; hímzett ruhadarabok; karcsúsító anyagokat tartalmazó
ruházat; körsálak [ruházat]; kötött ruhadarabok; kötöttáruk [ruházat]; mellények [ruházat]; műbőr ruhák; műbőr
ruházat; női alkalmi ruhák; női ruhák; otthoni ruházat; övek [ruházat]; pufi dzsekik [ruházat]; rövidnadrágok
[ruházat]; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; steppelt dzsekik [ruházat]; stólák, váll takarására szolgáló
ruhadarabok; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidő ruházat; szabadidős ruházat; szőrméből készült ruházati
cikkek; szövetből, ruhaanyagból készült övek; szőtt ruházat; textilövek [ruházat]; topok [ruházati cikkek]; vászon
ruházat.
( 111 ) 234.895
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03162
( 220 ) 2020.10.21.
( 732 ) Jazzy Tours Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Dr. Andrási Ádám, Kiskunfélegyháza
( 546 )
( 511 ) 39

Áruszállítás, áruszállítási szolgáltatások; áruszállítás és raktározás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk

küldésére]; áruk kézbesítése futárszolgálat útján; raktározási szolgáltatások és létesítmények biztosítása;
raktározási szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; raktározással, tárolással kapcsolatos ügynöki, brókeri
szolgáltatások; árutovábbítási, szállítmányozási szolgáltatások; szállítmányozás és fuvarközvetítés.
( 111 ) 234.896
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03321
( 220 ) 2020.11.05.
( 732 ) VonJanssaInvest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nyíregyháza (HU)
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( 740 ) Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) ELUTUS
( 511 ) 1
3

Hidrogén-peroxid ipari célokra; vegyszerek ipari használatra.
Vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra; tisztítószerek háztartási használatra; permetezhető

tisztítószerek háztartási használatra; vegytisztító készítmények.
5

Csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve

szappanok]; fertőtlenítő szappanok; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények;
fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra; fertőtlenítőszerek kémiai wc-khez;
fertőtlenítőszerek orvosi műszerekhez; fertőtlenítőszerek orvosi műszerekhez és készülékekhez; sterilizáló
készítmények.
37

Háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások].

42

Vegyészeti szolgáltatások.

( 111 ) 234.897
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03467
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Magyar Turán Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

Ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; kardhüvelyek; kardok; kések; késnyelek; szablyák; tőrök.

25

Egyenruhák; fűzős bakancsok, csizmák; jelmezek; szőrmebéléses kabátok; bőrruházat.

28

Íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; játékfegyverek; színházi álarcok, maszkok; vívófegyverek; vívómaszkok,

vívóálarcok; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei].
41

Bentlakásos iskolák; coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; dzsúdó [judo] oktatás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő
berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok készítése; iskolák
által nyújtott oktatási szolgáltatások; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; 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; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes
oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
színpadi díszletek kölcsönzése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; testnevelés; tolmács
szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
videorögzítés; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések
kölcsönzése; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportpályák bérbeadása; szórakoztatási
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szolgáltatások.
43

Hordozható épületek, építmények bérbeadása; kempingezési lehetőség biztosítása; sátrak kölcsönzése;

szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].
( 111 ) 234.898
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 02248
( 220 ) 2020.07.31.
( 732 ) Duna-Dráva Cement Korlátolt Felelősségű Társaság, Vác (HU)
( 740 ) Dr. Keszthelyi Oszkár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Cement; cement építéshez.

( 111 ) 234.899
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03158
( 220 ) 2020.10.21.
( 732 ) TRM-Pro Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kun Emese Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Falburkolatok fémből; fém tetőcserepek; kerítések fémből.

( 111 ) 234.900
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 02794
( 220 ) 2020.09.18.
( 732 ) De Bonum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balsai Szabolcs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építőipari szolgáltatások; bútorfelújítás, restaurálás; bútorok karbantartása.

( 111 ) 234.901
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03973
( 220 ) 2020.12.23.
( 732 ) Korda György, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Balatonfüredi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hotel Villa Korda
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; állatpanziók, átmeneti szállások bérlete, bár szolgáltatások,

étkezdék, éttermek, gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek
bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjas otthonok, óvodák, önkiszolgáló éttermek,
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panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges),

szállásügynökségek [szállodák, panziók], szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk
kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása, turistaházak, üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás], vendéglátóipar.
( 111 ) 234.902
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03343
( 220 ) 2020.11.06.
( 732 ) Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
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.
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.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 234.903
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03342
( 220 ) 2020.11.06.
( 732 ) Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
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feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
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.
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.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 234.904
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03337
( 220 ) 2020.11.06.
( 732 ) Média Depo Korlátolt Felelősségű Társaság, Biri (HU)
( 740 ) Dr.Hell László, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; ágyneműk, takarók, ágyszoknyák ágytakarók, ágyterítők,

hálózsákok, hálózsákok babáknak, lepedők, matrachuzatok, párnahuzatok, vánkoshuzatok, párnahuzatok
vászonból, ciha, pikniktakarók, rácsvédő gyerekágyakba [ágyneműhuzatok], törölközők, úti takarók, plédek,
vászon matrachuzatok.
( 111 ) 234.905
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03338
( 220 ) 2020.11.06.
( 732 ) Creative Bites Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
( 740 ) Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
35

Adatfeldolgozó készülékek, berendezések.
Árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési

szolgáltatások; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; statisztikák összeállítása; üzleti statisztikák és
kereskedelmi információk összeállítása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése és rendezése.
42

Elektronikus adattárolás.

( 111 ) 234.906
( 151 ) 2021.07.29.
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( 210 ) M 20 03465
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) ZUE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
35

Elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások.

44

Orvosi szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéshez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások; gyógyszertári

tanácsadás; receptek elkészítése gyógyszertárakban.
( 111 ) 234.907
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03476
( 220 ) 2020.11.16.
( 732 ) Győri Előre Halászati Termelőszövetkezet, Kisbajcs (HU)
( 740 ) Dr. Szilvágyi-Billinger Ágnes, Győr
( 546 )
( 511 ) 29

Halak; füstölt hal; fagyasztott hal; elsősorban halat tartalmazó fagyasztott ételek; fagyasztott haltermékek;

elsősorban halból álló készételek; belsőségek; kész saláták; halpástétomok.
( 111 ) 234.908
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03474
( 220 ) 2020.11.16.
( 732 ) Deák Gyula István, Kisújszállás (HU)
( 740 ) Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) YANRATA
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 111 ) 234.909
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03803
( 220 ) 2020.12.10.
( 732 ) IMPERIUM BUILDER Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Gépjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjármű-regisztrálási szolgáltatások;
reklámozás; kereskedelmi ügyletek; gépjármű kereskedelem.
37

Személyszállító gépjárművek karbantartása és javítása; gépjárművek teljeskörű tisztítása; gépjárművek

motorjainak tuningolása; gépjárművek motorjainak javítása és karbantartása; gépjárművek karbantartása;
gépjárművek karbantartásához és javításához kapcsolódó garázsszolgáltatások; gépjárművek festése;
gépjárművek és alkatrészeik javítása és karbantartása; gépjárműszerelő műhelyek szolgáltatásai [garázs
szolgáltatások]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; gépjárműolaj-csere szolgáltatások;
gépjármű tisztítás és fényezés; gépjármű gumiabroncs szerelés és javítás; gumiabroncsok újrafutózása
[kiegyenlítése]; gumiabroncsok kiegyensúlyozása; gumiabroncsok karbantartása és javítása; gumiabroncsok
felszerelése; gumiabroncs-centírozás.
40

Gépjárműablakok színezése; vinil fóliázás járművekhez; gépjármű fóliázás.

41

Haladó vezetési oktatás gépjárművezetők részére; gépjárművekkel kapcsolatos versenyek szervezése;

autóversenyek rendezése; autós ralik, túrák és autóversenyek rendezése; autóversenyek megszervezése;
autóversenyzői oktatás; autóversenyzői képzés; tréning autóversenyekhez; szórakoztatás autóversenyek
formájában; autóversenyekhez kapcsolódó információnyújtás; autóverseny pályáknál nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; autóversenyzéssel kapcsolatos versenyek és bajnokságok szervezése; autós versenycsapat
szervezése.
( 111 ) 234.910
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03157
( 220 ) 2020.10.21.
( 732 ) Bender Gábor, Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Ablaktisztítási szolgáltatásokra vonatkozó információszolgáltatás; akusztikus mennyezetek tisztítása;

átereszek tisztítása; boltok takarítása; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása;
épületek ipari takarítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek mosása; épületek tisztítása [külső
felületé]; épülettakarítás, épülettisztítás; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; gondnoki, házfelügyelői
szolgáltatások; gyárak szerződéses takarítása; gyárak, üzemek takarítása; háztartási eszközök tisztítása;
helyszínek takarítása rendezvények előtt és után; háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; higiénikus
tisztítás [épületek]; ipari kötélzettel végezhető tisztítás; ipari mélytisztítás kereskedelmi vendéglátó
létesítményekhez; ipari üzemek tisztítása; irodaépületek és kereskedelmi helyiségek takarítása; irodák szerződéses
takarítása; irodatakarítási szolgáltatások; iskolák takarítása; klubok szerződéses takarítása; kereskedelmi
helyiségek tisztítása, takarítása; kórházak takarítása; középületek takarítása; külső falfelületek tisztítása;
lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása; lakóházak takarítása; madarak okozta szennyeződés tisztítása
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épületekről; mennyezetfelületek tisztítása; mennyezettisztítási szolgáltatások; mozgólépcső-tisztító

szolgáltatások; nukleáris üzemek takarítása, tisztítása; otthoni takarítás; padlófényezés; padlófelületek tisztítása;
padlásterek takarítása; szabadidőközpontok szerződéses takarítása; szállodák takarítása; takarító vállalati
szolgáltatások; vécétisztító szolgáltatások; víznyelő aknák tisztítása.
( 111 ) 234.911
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03330
( 220 ) 2020.11.05.
( 732 ) Agrometry Kft., Szentendre (HU)
( 541 ) Savanna
( 511 ) 1

Ásványi termékek növénytermesztéshez; ásványi trágyázási készítmények; bakteriális készítmények

mezőgazdasági használatra; biostimulánsok növényekhez; csávázóanyagok (vető) magokhoz; csávázószerek
[trágyák]; erdészetben használt vegyszerek; felületaktív vegyi anyagok mezőgazdasági használatra; folyékony
trágyák; gyomirtó szerekben használt vegyszerek; kémiai műtrágyák; kertészetben használt vegyszerek; komplex
műtrágyák; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági műtrágyák; növények növekedését
szabályozó szerek mezőgazdasági használatra; trágyák és műtrágyák; vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez;
vegyi adalékanyagok rovarirtó szerekhez; kártevőirtókban használt vegyszerek.
5

Atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; erdészeti rovarirtó vegyszerek; erdészeti gombairtó vegyszerek;

erdészeti növényirtó vegyszerek; fonálféregölő szerek; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra; gombaölő
szerek kertészeti használatra; gyomirtószer mezőgazdasági használatra; gombaölő szerek, fungicidek; gyomirtó
szerek, herbicidek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; készítmények talajfertőtlenítéshez; rovarirtó
szerek, inszekticidek; rovarirtó szerek kertészeti célokra; rovarirtók mezőgazdasági használatra; talajfertőtlenítő
készítmények.
( 111 ) 234.912
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03789
( 220 ) 2020.12.09.
( 732 ) MOKKAGASTRO Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FEKETE BÁRÁNY
( 511 ) 30

Kávé és kávépótló szerek; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban]; kávéaromák;

kávékapszulák; pörköletlen kávé; kávé tejjel; kávébab; kávéaromák; kávéízesítők; kávékeverékek;
kávékivonatok; kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; őrölt kávé; instant kávé; ízesített kávé; szemes kávé;
pörkölt kávébab; koffeinmentes kávé; kávé kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávéból készült italok;
fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok.
43

Étel- és italellátás; alkoholos italok felszolgálása; bisztró (büfé) szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk (éttermek); elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek
szolgáltatása; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; kávéházak;
kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási
szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).
( 111 ) 234.914
( 151 ) 2021.07.29.
( 210 ) M 20 03320
( 220 ) 2020.11.05.
( 732 ) Fekete Anikó, Szolnok (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35
44

Facsemeték online kereskedelme.
Faültetés; születéshez köthető faültetés.

( 111 ) 234.915
( 151 ) 2021.07.30.
( 210 ) M 20 03455
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) SORPATIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.916
( 151 ) 2021.08.02.
( 210 ) M 19 02895
( 220 ) 2019.09.23.
( 732 ) Gao Wenbin, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 234.918
( 151 ) 2021.08.02.
( 210 ) M 20 03195
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület, Tordas (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 234.919
( 151 ) 2021.07.30.
( 210 ) M 20 03194
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Panyolai Szilvórium Zrt., Panyola (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos italok (sörök kivételével).

( 111 ) 234.921
( 151 ) 2021.07.30.
( 210 ) M 20 03371
( 220 ) 2020.11.10.
( 732 ) NFZ Federnwerk Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 541 ) maxi-load
( 511 ) 7

Függő támaszok (gépalkatrészek); lengéscsillapítók dugattyúi (gépalkatrészek); rugók (géprészek);

szabályozók (géprészek); tengelyek gépekhez.
12

Felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; felfüggesztő rugók, hordrugók járművekhez; gépkocsi

lengéscsillapítók; lengéscsillapító rugók járművekhez; rögzítők gépkocsirészek gépkocsi-karosszériához való
rögzítésére; torziós rudak járművekhez.
( 111 ) 234.922
( 151 ) 2021.07.30.
( 210 ) M 20 03458
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) TRESSETIN
( 511 ) 5

Nőgyógyászati célú gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 234.923
( 151 ) 2021.07.30.
( 210 ) M 20 00320
( 220 ) 2020.02.01.
( 732 ) Qu Lei, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatás, akadémia, továbbképzés.

( 111 ) 234.924
( 151 ) 2021.07.30.
( 210 ) M 20 03456
( 220 ) 2020.11.13.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) RADIQTIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 111 ) 234.925
( 151 ) 2021.07.30.
( 210 ) M 20 03196
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Miskolc (HU)
( 541 ) mediKafé-Központi Büfé
( 511 ) 43

Vendéglátás.

( 111 ) 234.926
( 151 ) 2021.07.30.
( 210 ) M 20 03012
( 220 ) 2020.10.08.
( 732 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 541 ) Aranykifli
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 111 ) 234.927
( 151 ) 2021.07.30.
( 210 ) M 19 00233
( 220 ) 2019.01.28.
( 732 ) DÍJNET Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zsilla László, Budapest
( 541 ) Minden számla egy helyen
( 511 ) 16

Csomagolópapír; papír-írószer áruk.

( 111 ) 234.928
( 151 ) 2021.07.30.
( 210 ) M 20 03372
( 220 ) 2020.11.10.
( 732 ) No effort Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
( 111 ) 234.929
( 151 ) 2021.07.30.
( 210 ) M 20 02655
( 220 ) 2020.09.04.
( 732 ) Horváth Mónika, Budapest (HU)
( 740 ) Tolnai Anna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BGC Angol Program
( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
41

Gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási

szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; iskolai szolgáltatások [oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási
tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; szórakoztató
tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; szabadidős táborok; szórakoztatási, oktatási és képzési
szolgáltatások; táboroztatás; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 234.930
( 151 ) 2021.07.30.
( 210 ) M 20 02653
( 220 ) 2020.09.04.
( 732 ) Horváth Mónika, Budapest (HU)
( 740 ) Tolnai Anna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BGC Angol Napközi
( 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.
41

Gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási

szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási tevékenységek szervezése nyári
táborokhoz; online interaktív szórakoztatás; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; szabadidős
táborok; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztató tevékenységek szervezése nyári
táborokhoz; táboroztatás; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 234.931
( 151 ) 2021.07.30.
( 210 ) M 20 02654
( 220 ) 2020.09.04.
( 732 ) Horváth Mónika, Budapest (HU)
( 740 ) Tolnai Anna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BGC Angol Műhely
( 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.
41

Gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási

szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; iskolai szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási tevékenységek
szervezése nyári táborokhoz; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel
kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; szórakoztató tevékenységek
szervezése nyári táborokhoz; szabadidős táborok; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; táboroztatás; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások.
( 111 ) 234.934
( 151 ) 2021.08.03.
( 210 ) M 21 00255
( 220 ) 2021.01.25.
( 732 ) Media Vivantis Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest
M2088

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 15. szám, 2021.08.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
16

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

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

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

40

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

élelmiszerek és italok tartósítása; anyagmegmunkálás.
41

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

( 111 ) 234.935
( 151 ) 2021.08.03.
( 210 ) M 21 00253
( 220 ) 2021.01.25.
( 732 ) Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 234.937
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 21 00093
( 220 ) 2021.01.13.
( 732 ) Lélekkel az Egészségért Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nyugizóna
( 511 ) 41

Coaching; coaching [tréning]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás]

területén; oktatási szolgáltatások coaching formájában; személyi coaching [képzés]; egészségklub szolgáltatások
[egészség és fitnesz]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások
nyújtása; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése,
lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási konferenciák
szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; rekreációs célú konferenciák szervezése; találkozók
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és konferenciák szervezése; oktatási információs szolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása;
önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek és szemináriumok lebonyolítása;
önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; rekreációs célú szemináriumok szervezése;
egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.
42

Szakszövegek írása; tudományos kutatás; tudományos kutatás és elemzés.

44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel

kapcsolatos szolgáltatások]; személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; pszichológus
[szolgáltatások].
( 111 ) 234.938
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 21 00088
( 220 ) 2021.01.12.
( 732 ) MIL-LAND Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 10

Állatorvosi arcvédők, arcvédő maszkok; betegvizsgáló köpenyek; arcmaszkok sebészeti használatra;

egészségügyi maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra; hajvédő sapkák állatorvosi használatra
[állatorvosoknak]; hajvédő sapkák fogorvosi használatra [fogorvosoknak]; köpenyek sebészeti használatra;
kórházban használatos kesztyűk; maszkok egészségügyi személyzet általi használatra; műtős sapkák; műtősruhák;
orvosi köpenyek; orvosi maszkok; ruházat, fejfedők és lábbelik ápolószemélyzet és páciensek számára; sebészeti
köpenyek; sebészeti ruhák, műtős ruhák; speciális műtőruházat; steril ruházat sebészeti használatra; védőruházat
orvosi célokra; védőruházat sebészeti célokra; védőmaszkok fogászati személyzet számára; fogorvosi arcvédő
maszkok; cipőbetétek [ortopédiai]; hajvédő sapkák orvosi használatra [orvosoknak]; puha talpbetétek [ortopéd];
orvosi izolációs köpenyek.
25

Ápolói egyenruhák; ápolónői nadrágok; ápolónői overallok; ápolónőruhák; bőrövek [ruházat]; egyenruhák;

egyenruhák kereskedelmi használatra; farmerkabátok; farmernadrágok; fehér köpenyek kórházi használatra;
felsőruházat; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi és női ingek; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok,
mellények; köpenyek; laborköpenyek; legging nadrágok, cicanadrágok; munkaruházati cikkek; munkaköpenyek;
nadrágok; női felsőruházat; női ruhák; overallok, munkaruhák; ruházati cikkek nők számára; tunikák; zoknik;
bőrpapucsok; férfi és női lábbeli; gumi lábbelik; klumpák; munkacipők; női lábbelik.
35

Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások

ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi ruházati csomagküldési szolgáltatások; online ruházati
kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházattal
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 234.939
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 20 02373
( 220 ) 2020.08.11.
( 732 ) Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
43

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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( 111 ) 234.940
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 20 03772
( 220 ) 2020.12.09.
( 732 ) Puskás József, Nagykőrös (HU)
( 541 ) FÁKLYÁS PINCE
( 511 ) 43

Vendéglátás, borozó, éttermi szolgáltatások.

( 111 ) 234.941
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 20 03931
( 220 ) 2020.12.18.
( 732 ) GURZÓ Fogászati Kft., Orosháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Teljes körű fogászati ellátási szolgáltatások, fogorvosi, fogászati, fogszabályozási, fogpótlási,

implantológiai, szájsebészeti, szájhigiénés, fogfehérítési és fogkozmetikai szolgáltatások.
( 111 ) 234.942
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 21 00095
( 220 ) 2021.01.13.
( 732 ) Bridgestone Licensing Services, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Nashville,
Tennessee (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Légrugók.

( 111 ) 234.943
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 21 00252
( 220 ) 2021.01.25.
( 732 ) Nagy Ervin, Soltvadkert (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Power Fruit Pro+
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 111 ) 234.944
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 20 03936
( 220 ) 2020.12.21.
( 732 ) KUNSÁG-SZESZ Zrt., Kiskőrös (HU)

M2091

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 15. szám, 2021.08.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 33

Vodka.

( 111 ) 234.945
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 20 03935
( 220 ) 2020.12.21.
( 732 ) KUNSÁG-SZESZ Zrt., Kiskőrös (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Vodka.

( 111 ) 234.946
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 20 03601
( 220 ) 2020.11.24.
( 732 ) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Szaniterek; csaptelepek; zuhanyok; kádak; mosogatók, mosdók; fürdőszobai világító-, fűtő-, hűtő-, szárító-,

szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések; konyhai világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-,
szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések.
19

Nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek; nem fém anyagok építéshez és építkezéshez;

beton; mélyépítési és magasépítési műtárgyak; betonépítő elemek, ideértve mélyépítési és magasépítési
műtárgyakhoz alkalmazható beton lemezszerkezeteket; előregyártott betonelemek; nem fémből készült
burkolatok építéshez; nem fémből készült burkolólapok építéshez; nem fémből készült épületpanelek; vasbeton;
vasbeton építőelemek; előregyártott vasbeton elemek; vasútépítési anyagok, nem fémből; merev csövek nem
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fémből; nem fém építőelemek csatornázáshoz; nem fém építőelemek közművekhez.

35

Kis- és nagykereskedelmi, valamint online kereskedelmi szolgáltatások a következő árukkal kapcsolatban:

szaniterek; csaptelepek; zuhanyok; kádak; mosogatók, mosdók; fürdőszobai világító-, fűtő-, hűtő-, szárító-,
szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések; konyhai világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-,
szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések; nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és
elemek; nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; beton; mélyépítési és magasépítési műtárgyak; beton
építőelemek, ideértve mélyépítési és magasépítési műtárgyakhoz alkalmazható beton lemezszerkezeteket;
előregyártott betonelemek; nem fémből készült burkolatok építéshez; nem fémből készült burkolólapok építéshez;
nem fémből készült épületpanelek; vasbeton; vasbeton építőelemek; előregyártott vasbeton elemek; vasútépítési
anyagok, nem fémből; merev csövek nem fémből; nem fém építőelemek csatornázáshoz; nem fém építőelemek
közművekhez.
37

Építőipari szolgáltatások; építési tanácsadó szolgáltatások.

40

Vízkezelés.

42

Építőipari műszaki szolgáltatások; építőipari tervezés; építőipari kutatás; építőipari minőségellenőrzés.

( 111 ) 234.947
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 20 03600
( 220 ) 2020.11.24.
( 732 ) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Szaniterek; csaptelepek; zuhanyok; kádak; mosogatók, mosdók; fürdőszobai világító-, fűtő-, hűtő-, szárító-,

szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések; konyhai világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-,
szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések.
19

Nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek; nem fém anyagok építéshez és építkezéshez;

beton; mélyépítési és magasépítési műtárgyak; betonépítő elemek, ideértve mélyépítési és magasépítési
műtárgyakhoz alkalmazható beton lemezszerkezeteket; előregyártott betonelemek; nem fémből készült
burkolatok építéshez; nem fémből készült burkolólapok építéshez; nem fémből készült épületpanelek; vasbeton;
vasbeton építőelemek; előregyártott vasbeton elemek; vasútépítési anyagok, nem fémből; merev csövek nem
fémből; nem fém építőelemek csatornázáshoz; nem fém építőelemek közművekhez.
35

Kis- és nagykereskedelmi, valamint online kereskedelmi szolgáltatások a következő árukkal kapcsolatban:

szaniterek; csaptelepek; zuhanyok; kádak; mosogatók, mosdók; fürdőszobai világító-, fűtő-, hűtő-, szárító-,
szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések; konyhai világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-,
szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések; nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és
elemek; nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; beton; mélyépítési és magasépítési műtárgyak; beton
építőelemek, ideértve mélyépítési és magasépítési műtárgyakhoz alkalmazható beton lemezszerkezeteket;
előregyártott betonelemek; nem fémből készült burkolatok építéshez; nem fémből készült burkolólapok építéshez;
nem fémből készült épületpanelek; vasbeton; vasbeton építőelemek; előregyártott vasbeton elemek; vasútépítési
anyagok, nem fémből; merev csövek nem fémből; nem fém építőelemek csatornázáshoz; nem fém építőelemek
közművekhez.
37

Építőipari szolgáltatások; építési tanácsadó szolgáltatások.

40

Vízkezelés.

42

Építőipari műszaki szolgáltatások; építőipari tervezés; építőipari kutatás; építőipari minőségellenőrzés.

( 111 ) 234.948
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 20 02555
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( 220 ) 2020.08.31.
( 732 ) Derma-Art Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Dermaart Cosmetics
( 511 ) 1
3

Ipari, tudományos, vegyi termékek; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; eszközök és árucikkek csecsemők

gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 111 ) 234.949
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 21 00425
( 220 ) 2021.02.05.
( 732 ) Molnár Tamás, Hajdúhadház (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Bögrék, korsók; porcelánbögrék.

24

Zászlók textilből vagy műanyagból; lobogók textilből vagy műanyagból.

25

Pólók; rövid ujjú pólók.

( 111 ) 234.950
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 21 00254
( 220 ) 2021.01.25.
( 732 ) ENERGIA WEST NÉMET MAGYAR KFT., Pomáz (HU)
( 740 ) Földi Julianna Veronika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó

ünnepségek szervezése; e-sport játékvezetés; e-sporttevékenység; e-sportesemények előállítása a televízió
számára; e-sportesemények lebonyolítása; e-sportesemények szervezése; e-sporttevékenységek megszervezése;
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e-sportversenyek szervezése; elektronikus sportversenyek szervezése; élő e-sportesemények lebonyolítása;

előadások szervezése és lebonyolítása; gépjárművekkel kapcsolatos versenyek szervezése; gyorsasági versenyek
szervezése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; játékok szervezése; játékok
szervezése és lebonyolítása; játékok szervezése, rendezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése;
kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzéssel
kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;
kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés; oktatási célú
bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;
oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú konferenciák
szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási
kiállítások szervezése; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése;
reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek
szervezése és lebonyolítása; 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 szimpóziumok; szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztató versenyek
szervezése; szórakoztató vetélkedők szervezése; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók szervezése és
lebonyolítása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai
konferenciák szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek intézése [szervezése]; 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; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és
rendezése; autós rally-k szervezése; autóversenyek megszervezése; autóversenyek rendezése; autóversenyek
szervezése; autóversenyekhez kapcsolódó információnyújtás; autóversenyzéssel kapcsolatos versenyek és
bajnokságok szervezése; élő sportesemények lebonyolítása; időmérés sporteseményeken; járműversenyek
szervezése; motoros rally-k, versenyek szervezése; motorsportokkal kapcsolatos információnyújtás;
motorversenyek rendezése; sportklub szolgáltatások; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és
sportversenyek szervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportrendezvények
lebonyolítása; sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények szervezése és
lebonyolítása; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; sportrendezvényekhez kapcsolódó
információk szolgáltatása; sportszolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos
szórakoztatási szolgáltatások; sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;
sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sportversenyek és sportesemények
szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése;
sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szériaautó-versenyek szervezése; szórakoztatás
autóversenyek formájában; szórakoztató sportszolgáltatások; versenyek, versenysorozatok szervezése;
versenyszervezés; vezetéssel kapcsolatos versenyek és bajnokságok szervezése; autóversenyzői képzés;
autóversenyzői oktatás; coaching [tréning]; csapatépítés (oktatás); gépjárműoktatás [autósiskolák];
gépjárművezető-tanfolyam biztosítása; gépjárművezetők képzése; gépkocsimotorok javításával kapcsolatos
műhelyek [képzések] lebonyolítása; haladó vezetési oktatás gépjárművezetők részére; haszongépjármű-vezetői
képzés; haszongépjármű-vezetői oktatás; járművezetési oktatás; motorkerékpár-vezetői képzés;
motorkerékpár-vezetői oktatás; motorok javításával kapcsolatos műhelyek [képzések] lebonyolítása; motorok
karbantartásával kapcsolatos műhelyek [képzések] lebonyolítása; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet
képzése; repülésoktatás; repüléssel kapcsolatos képzési szolgáltatások; repülőgép-vezetői oktatás; repülőterekkel
kapcsolatos foglalkoztatás-orientált oktatás; sportoktatás; tréning autóversenyekhez; tréningek biztosítása;
tréningszimulátorok bérbeadása; vezetésoktatási szolgáltatások gépjárművezetők számára; sportfelszerelések és
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-eszközök bérbeadása; sportlétesítmények bérlete; sportpályák bérbeadása; sportrendezvényeken használt

felszerelések kölcsönzése; szórakoztató parkok és vidámparkok; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése.
( 111 ) 234.951
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 21 00259
( 220 ) 2021.01.25.
( 732 ) LOVING PRESENCE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Marosi Kinga, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Akadémiák [oktatás]; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztató

előadások bemutatása; színházi előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és
bemutatása; táncos előadások bemutatása; varieté-előadások bemutatása; zenés előadások bemutatása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
fordítás és tolmácsolás; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és
lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák
szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok
szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;
könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; befektetéssel kapcsolatos levelező
tanfolyamok; elemi szintű levelező tanfolyamok lebonyolítása; főzéssel kapcsolatos levelező tanfolyamok;
háztartásvezetéssel, házimunkával kapcsolatos levelező tanfolyamok; kertészettel kapcsolatos levelező
tanfolyamok; kézművességgel, kézimunkával kapcsolatos levelező tanfolyamok; középiskolai szintű levelező
tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok biztosítása; levelező tanfolyamok
lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; művészeti oktatás levelező tanfolyamokon keresztül; oktatási
szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; személyes befektetéssel kapcsolatos levelező tanfolyamok;
iskoláskorú gyermekek egyetemi mentorálása; üzleti mentorálási szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok
rendezése és levezetése; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; onkológiai témájú
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok
szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;
táboroztatás.
( 111 ) 234.952
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 21 00416
( 220 ) 2021.02.05.
( 732 ) MIRAGE 86 Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., BUDAPEST
( 541 ) ALFIO RALDO
M2096
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Fürdőszobai mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; szaniterek és fürdőszobai szerelvények és

vízvezeték tartozékok; talapzatos fürdőszobai mosdókagylók; talapzatos fürdőszobai mosdók; zuhanyfejek
fürdőszobai csapokra; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fürdőszoba felszerelések vízellátási célokra;
fürdőszoba felszerelések egészségügyi célokra [szaniteráruk]; vízforralók, autogejzírek és fürdőszobai melegítők;
fürdőszobai berendezések; fürdőszobai csapok; fürdőszobai mosdók; fürdőszobai mosdókagylók; fürdőszobai
melegítők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszoba melegítők.
19

Nem fémből készült fürdőszobacsempék; csempék; stukkócsempék; műanyag csempék; porceláncsempék;

márványcsempék; palacsempék, burkolólapok; nemfém homlokzati csempék, burkolatok épületekhez;
természetes kőburkolatok és terméskő csempék; gumi padlóburkolat; padlóburkolatok [fából].
20

Mosdókagylóval egybeépített fürdőszobaszekrények; mosdóval egybeépített fürdőszobaszekrények;

fürdőszobai berendezések bútorok formájában; nem fém fürdőszobai akasztók; elemes fürdőszobabútorok;
műanyag fürdőszobabútorok; fürdőszobai székek; fürdőszobai szekrények; fürdőszobai tükrök;
fürdőszobaszekrények; fürdőszoba szekrények; fürdőszobabútorok.
( 111 ) 234.953
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 21 00417
( 220 ) 2021.02.04.
( 732 ) Szabó Zoltán, Telki (HU)
( 541 ) ImmunGlobal
( 511 ) 5

C-vitamin készítmények; D-vitamin készítmények; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és

nyomelemekkel tápláló készítmények; A-vitamin készítmények; B-vitamin készítmények; főleg vitaminokból
készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; pezsgő vitamintabletták; terhességi
vitaminok; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitamin- és
ásványianyag-készítmények; vitaminitalok; vitaminkiegészítők; vitaminkiegészítők vesedialízishez;
vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminnal dúsított italok gyógyászati
célokra; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra; vitaminok és vitaminkészítmények; vitaminokat tartalmazó
étrend-kiegészítők; vitaminos gumicukorkák; vitaminpótló tapaszok; vitamintabletták.
( 111 ) 234.954
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 21 00418
( 220 ) 2021.02.05.
( 732 ) Bonifert Áron Márton, Szigetmonostor (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) FAPALINTA
( 511 ) 28

Sportcikkek és felszerelések; hintázó játékok, libikókák; fejlesztő játékok; játék testedző berendezések;

tornaeszközök; játékszerek; mindezen áruk az állatok számára szolgáló áruk kivételével.
( 111 ) 234.955
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 21 00421
( 220 ) 2021.02.05.
( 732 ) Bonifert Áron Márton, Szigetmonostor (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 20

Bútorok; polcok; szekrények (bútorok); fából készült faldekorációk; ágyak; asztalok; komódok, fiókos

szekrények; pelenkázó asztalok; székek; padok (bútorok); zsámolyok; függönytartó rudak, karnisok;
konyhabútorok; beépített bútorok; mindezen áruk az állatok számára szolgáló áruk kivételével.
28

Sportcikkek és felszerelések; hintázó játékok, libikókák; fejlesztő játékok; játék testedző berendezések;

tornaeszközök; játékszerek; mindezen áruk az állatok számára szolgáló áruk kivételével.
( 111 ) 234.956
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 21 00424
( 220 ) 2021.02.05.
( 732 ) Németh György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kókai Szilvia, Budapest
( 541 ) Vadvirág Kemping
( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; táboroztatás.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kempingezési lehetőség biztosítása.

( 111 ) 234.957
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 21 00748
( 220 ) 2021.02.25.
( 732 ) Ferencz Margit, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Női ruhák.

( 111 ) 234.958
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 21 00751
( 220 ) 2021.02.25.
( 732 ) Vetsey Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tapolca (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VETSEY
( 511 ) 11

Fűtő, hűtő, szellőztető, légkondicionáló és tisztítóberendezések (szobai); HVAC rendszerek [fűtő,

szellőztető és légkondicionáló]; légkezelő berendezések; hőszivattyúk, hőpumpák; energia feldolgozására
szolgáló hőszivattyúk, hőpumpák; napkollektorok fűtéshez; napelemek fűtéshez; légtisztító készülékek; légtisztító
készülékek és gépek.
35

Hűtésre szolgáló berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; hűtésre szolgáló

berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; hűtőberendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; hűtőberendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; melegítésre szolgáló
berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; melegítésre szolgáló berendezésekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; melegítőberendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
melegítőberendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti stratégiai
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tanácsadás; gyártáshoz kapcsolódó üzleti tanácsadó szolgáltatások; fűtő, hűtő, szellőztető, légkondicionáló és

tisztítóberendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; fűtő, hűtő, szellőztető, légkondicionáló és
tisztítóberendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
37

Fűtéstechnikai szolgáltatások; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása; bojlerek javítása vagy karbantartása; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek
karbantartása; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezése; fűtő- és
hűtőberendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések
épületekbe való utólagos beszerelése; fűtőberendezések tervszerű szervizelése; fűtőberendezések épületekbe való
utólagos beszerelése; fűtőberendezések üzembe helyezése; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása;
fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása; fűtőkészülékek javítása; fűtőkészülékek javítása és
karbantartása; hő visszanyerő készülékek javítása; klímaberendezések felújítása; klímarendszerek beüzemelése;
központi fűtés rendszerek üzembe helyezése; légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionálási,
klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari
célra]; légkondicionáló berendezések javítása és karbantartása; légkondicionáló berendezések javításával vagy
karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése;
légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; szellőztető berendezések tervszerű
szervizelése; szellőztető berendezések üzembe helyezése; szellőző berendezések épületekbe való utólagos
beszerelése; szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szárítóberendezések tervszerű szervizelése;
tiszta terek klímarendszereinek üzembe helyezése; tiszta terek rendszereinek üzembe helyezése; tiszta terekben
használt légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; levegő utómelegítők üzembe helyezése, javítása és
karbantartása; légkondicionáló berendezések javítása; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása;
légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések tervszerű szervizelése;
légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; légkondicionáló rendszerek nyílásainak
lezárásával kapcsolatos szolgáltatások; napenergiás fűtőrendszerek üzembe helyezése; napenergiával működő
fűtőberendezések karbantartása és javítása; porelszívó berendezések javítása és karbantartása; porelszívó
berendezések tervszerű szervizelése; porelszívó berendezések üzembe helyezése; szagelszívó-tisztító
szolgáltatások; szagtalanítási szolgáltatások; szellőztető berendezések javítása; szellőztető berendezések javítása
és karbantartása.
( 111 ) 234.959
( 151 ) 2021.08.04.
( 210 ) M 21 00755
( 220 ) 2021.02.25.
( 732 ) Endomedix Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kálovics Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Endomedix
( 511 ) 35
42

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 111 ) 234.960
( 151 ) 2021.08.10.
( 210 ) M 20 03486
( 220 ) 2020.11.16.
( 732 ) Dobos Dániel, Pécs (HU)
Dobos János Tamás, Pécs (HU)
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( 541 ) GMO FREE LIFE MILK A2, OMEGA-3, Vissza az eredetihez, Back To The Original, Zurück zum

Original.
( 511 ) 5

Bébiételek.

29

Tej, sajt, vaj, joghurt és tejtermékek.

32

Alkoholmentes italok.

A rovat 96 darab közlést tartalmaz.
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