
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  233.361

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 01809

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  Adventor Hotel Kft., Bük (HU)

 ( 541 )  Adventor Hotels

 ( 511 )  35    Szállodai üzletvezetés; szállodavezetési szolgáltatások; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével

kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások; szállodakomplexumok üzleti menedzsmentje; szállodák üzletvezetése.

  43    Szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  234.528

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03189

 ( 220 )  2020.10.25.

 ( 732 )  E-Gyenes Market Korlátot Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Lovejam

 ( 511 ) 5    Diétás ételkiegészítők; diétás és táplálkozási készítmények; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és

állóképesség javítására; étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők nem gyógyászati

használatra; táplálkozási kiegészítők; növényi kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek;

gyógyhatású készítmények embereknek; gyógynövények kivonatai; gyógynövények és gyógyfüvek;

gyógynövények; gyógynövény-főzetek; férfierő-fokozó gyógynövényes kapszulák; gyógynövényes készítmények

gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok; gyógynövénykivonatok gyógyászati célokra; növényi és

gyógynövényi kivonatok gyógyászati célokra; gyógynövények szárított vagy tartósított formában;

gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; folyékony gyógynövényes

 táplálék-kiegészítők.

 10    Szexuális tevékenységet segítő árucikkek; szexuális tevékenységet segítő eszközök; szexuális tevékenységet

 segítő készülékek, eszközök és árucikkek; pénisznövelők, mint szexuális segédeszközök felnőtteknek.

 29    Dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; lekvárok [citrusfélékből];

 lekvárok citrusokból.

 ( 111 )  234.580

 ( 151 )  2021.06.08.

 ( 210 )  M 18 03026

 ( 220 )  2018.10.17.

 ( 732 )  Kézdy Dániel, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kadarka a szabadság bora

 ( 511 )  16    Nyomda, nyomdaipari termékek, könyvek, naptárak, albumok, brosúrák, vékony fűzött könyvek,

csomagolóanyag keményítőből, csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok],

csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék [papíráruk], hirdetőtáblák papírból vagy kartonból,

 hírlevelek, katalógusok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, szalvéták papírból, újságok, söralátét.

  41    Rendezvények, konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  234.583

 ( 151 )  2021.06.08.

 ( 210 )  M 18 03432
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 ( 220 )  2018.11.19.

 ( 732 )  Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  slow wine

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok

kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; fényképészet; filmek feliratozása; filmvevő berendezések kölcsönzése;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz

órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; golflétesítmények üzemeltetése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; know-how átadása (képzés); könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése;

könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online, nemletölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; sado oktatás [japán teázásiszertartással kapcsolatos oktatás]; show-műsorok készítése;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;

színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2);

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 43    Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bölcsődék, óvodák; ételszobrászat; foglalás panziókban;

főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek,snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjasotthonok,
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időskorúak otthona; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek szolgáltatásai;

 üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; világítóberendezések kölcsönzése; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  234.696

 ( 151 )  2021.07.07.

 ( 210 )  M 20 03594

 ( 220 )  2020.11.23.

 ( 732 )  "CSOKI SAVARIA" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Frei János, Pécs

 ( 541 )  SUNNY MARKET

 ( 511 )  35    Reklámozás, megújuló energiákkal kapcsolatos reklámozás kivételével; kereskedelmi ügyletek, megújuló

energiákkal kapcsolatos ügyletek kivételével; kereskedelmi adminisztráció, megújuló energiákkal kapcsolatos

 adminisztráció kivételével; irodai munkák, megújuló energiákkal kapcsolatos irodai munkák kivételével.

 ( 111 )  234.917

 ( 151 )  2021.07.30.

 ( 210 )  M 20 03201

 ( 220 )  2020.10.26.

 ( 732 )  Ungor Erik, Izsák (HU)

 Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  "POWER ENERGY DRINK HOZD A FORMÁD..."

 ( 511 )   32    Alkoholmentes energiaitalok.

 ( 111 )  234.920

 ( 151 )  2021.08.02.

 ( 210 )  M 20 03457

 ( 220 )  2020.11.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  SIRGALED

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.961

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03488

 ( 220 )  2020.11.16.

 ( 732 )  PATart Építész Stúdió Bt., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Liber Noémi, Szigetvár
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( 546 )

 ( 511 )  42    Építési tervek készítése; építészeti konzultáció; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos konzultáció;

konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; építészeti és várostervezési szolgáltatások; építészeti

szolgáltatás; építészeti szolgáltatások irodai létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások kereskedelmi

épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások

építészeti tervek kidolgozásához; építészeti szolgáltatások irodaépületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások

kiskereskedelmi létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások bevásárlóközpontok tervezéséhez;

építészeti szolgáltatások épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások; kiállításokkal kapcsolatos építészeti

tervezési szolgáltatások; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; építészeti tervezési szolgáltatások a közlekedés és a szállítás területén; építészeti tervezési

 szolgáltatások; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások; építészeti tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  234.962

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03501

 ( 220 )  2020.11.18.

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  NEOLUX

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló anyagok; fakonzerváló szerek; színezékek; bevonó anyagok;

 festőanyagok; festékhígítók; tűzállófestékek; zománcok.

 35    Festékek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése; festékipari kiállítások

és szakmai bemutatók szervezése és lebonyolítása; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; internetes

 kereskedelem; reklám és marketing tevékenységek.

 ( 111 )  234.963

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03983

 ( 220 )  2020.12.28.

 ( 732 )  Build-Communication Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  234.964

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03985

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 16. szám, 2021.08.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2161



 ( 220 )  2020.12.28.

 ( 732 )  Langmár Bettina, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés, egészségügyi oktatás és felvilágosítás, internetes egészségügyi információs

szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások mobil applikáción keresztül, ökológiai klímavédelmi oktatás mobil

 applikáción keresztül.

 ( 111 )  234.965

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03982

 ( 220 )  2020.12.28.

 ( 732 )  Ábrahám Balázs 34%, Budapest (HU)

 Gordon Gerber 33%, Budapest (HU)

 Ábrahám Viktória 33%, Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, takarítóeszközök, adagolók

 fertőtlenítőszerekhez, adagolók tisztítószerekhez.

 ( 111 )  234.966

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00155

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CARDINAL

 ( 511 ) 5    Rovarirtó szerek, kártevők elpusztítására szolgáló készítmények, gombaölő szerek, herbicidek és

 inszekticidek.

 ( 111 )  234.967

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00304

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Vértes Alpintechnika Kft., Csesznek (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VASALTUTAS KÁRTYA
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 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hatósági engedély

 beszerzése; kártyakiadás.

  36    Biztosítási szolgáltatások.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  234.968

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00321

 ( 220 )  2021.01.29.

 ( 732 )  Rajczi Norbert, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások, ingatlanügyletek.

 ( 111 )  234.970

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00646

 ( 220 )  2021.02.18.

 ( 732 )  Hiperstellar Kft., Sándorfalva (HU)

 ( 541 )  HiperStellar

 ( 511 )   12    Elektromos járművek.

 ( 111 )  234.971

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00302

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Vértes Alpintechnika Kft., Csesznek (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hatósági engedély

 beszerzése; kártyakiadás.

  36    Biztosítási szolgáltatások.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  234.972

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00303

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Vértes Alpintechnika Kft., Csesznek (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VASALT UTAS KÁRTYA

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hatósági engedély

 beszerzése; kártyakiadás.

  36    Biztosítási szolgáltatások.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 16. szám, 2021.08.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2163



 ( 111 )  234.973

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00306

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Vértes Alpintechnika Kft., Csesznek (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VASALTUTAK KÁRTYA

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hatósági engedély

 beszerzése; kártyakiadás.

  36    Biztosítási szolgáltatások.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  234.974

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00632

 ( 220 )  2021.02.18.

 ( 732 )  Budapesti Független Vizsgaközpont, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni

kívánó felhasználók számára; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok

 [képzés] szervezése és lebonyolítása.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.

 ( 111 )  234.975

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00322

 ( 220 )  2021.01.29.

 ( 732 )  Zsigó Etelka Katalin, Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Körömgombaölő, gyógyhatású, saját készítésű paszta forgalmazása, beszerzése, kereskedelme.

  41    Szakmai képzés.

  44    Higiéniai pedikűr szolgáltatás.

 ( 111 )  234.976

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00324

 ( 220 )  2021.01.29.

 ( 732 )  SZAB-BRI 2009 Kft., Nagyvarsány (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

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

 olajok és zsírok.

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  234.977

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00633

 ( 220 )  2021.02.18.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  VIVJOA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.978

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00305

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Vértes Alpintechnika Kft., Csesznek (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VASALT UTAK KÁRTYA

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hatósági engedély

 beszerzése; kártyakiadás.

  36    Biztosítási szolgáltatások.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  234.979

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00655

 ( 220 )  2021.02.19.

 ( 732 )  Thesis Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Mérőműszerek, precíziós mérőműszerek, elektromos mérőműszerek, mérőberendezések, elektromos

 felügyeleti műszerek, diagnosztikai készülékek, hordozható mozgásszenzorok/érzékelők.

 ( 111 )  234.980

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00477

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  COSTRE Development Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  The Symmetric Players

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; alsóruházat, fehérneműk; felsőruházat; futballcipők; lábbelik (1);
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 sportcipők (1); sportcipők (2); stoplik futballcipőkhöz; tornacipők; tornaruházat; zoknik.

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; férfi szuszpenzorok,

altestvédők [sportcikkek]; fitneszgépek; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz;

rajtgépek sporthoz; sporthálók; súlyzók (1) ; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; térdvédők

 [sportcikkek]; testedző berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tornaeszközök.

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; energiaitalok; izotóniás italok; proteinnel dúsított

 sportitalok; üdítőitalok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás]; fizikai

erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; időmérés sporteseményeken; oktatás biztosítása; oktatási

információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportversenyek rendezése; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok

rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés]; táboroztatás; testnevelés; tornatanítás;

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  234.981

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00631

 ( 220 )  2021.02.17.

 ( 732 )  Vectra-Line Plus Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

 ( 111 )  234.982

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00471

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Vadász Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Defesa

 ( 511 ) 9    Tokok okostelefonhoz; táblagép tokok; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; védőtokok,

táskák, amelyeket kifejezetten személyi számítógépekhez, mobiltelefonokhoz és táblagépekhez készültek, az

 elektromágneses sugárzás blokkolása céljából; golyóálló ruházat.

 ( 111 )  234.983

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00311

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Derma Lab Pro Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illatszerek; kozmetikai szerek; testápolási cikkek; nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények;
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illatszerek, eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-,

 súroló-, és csiszolószerek; fogkrémek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra.

5    Táplálékkiegészítők; 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; fertőtlenítőszerek;

gyógyhatású adalékanyagok; vitaminkészítmények; gyógyszappanok; gyógyhatású kézmosószerek; gyógyhatású

samponok; tisztítószerek gyógyászati célokra; gyógyteák; herbateák [gyógyhatású italok]; liszt gyógyszerészeti

célokra; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; folyékony gyógynövényes

táplálék-kiegészítők; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógynövényi forrásokból származó

 antioxidánsok.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; kiskereskedelmi

 szolgáltatások; nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  234.984

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00315

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Biotech GmbH Magyarországi Fióktelepe, Diósd (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Róbert, Budapest

 ( 541 )  Prednidelt

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

 használatra.

 ( 111 )  234.985

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00158

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  234.986

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00650

 ( 220 )  2021.02.18.

 ( 732 )  2XBConsulting s.r.o., Tornaľa (SK)

 ( 740 )  dr. Liber Noémi, Szigetvár

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés;

utazásszervezés, kirándulásszervezés; utazásszervezési és utazási helyfoglalási szolgáltatások; utazásszervezés

[ügynökség]; utazásszervezési ügynökök; utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés; személyre szabott

útvonaltervezés [vezetési]; városnézés [turizmus]; városnézések megszervezése; városnézések vezetése;

városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; körutak és városnézések megszervezése és

lebonyolítása; idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; utazási idegenvezetési szolgáltatások; járművek

túrákhoz és kirándulásokhoz való biztosítása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; kirándulások,
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egynapos utak és városnéző túrák szervezése; egynapos túrák szervezése és lefoglalása; túrák szervezése; túrák

szervezése és foglalása; utazások, túrák szervezése; városnéző túrák szervezése, lebonyolítása; városnéző túrák

szervezése [szállítás]; városnéző túrák szervezése; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; ügynökségi

 szolgáltatások városnéző túrák foglalásához.

 41    Szórakoztatási célú rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés;

csapatépítés (oktatás); idegenvezetős túrák levezetése; borászati oktatás; borászattal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; információnyújtás kulturális tevékenységekhez;

jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú

bemutatók szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú műsorok szervezése;

kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális show-k szervezése; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális események lebonyolítása; kulturális tevékenységek

biztosítása; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális

tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális tevékenységekkel

kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése;

közösségi kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; vendéglátással

 kapcsolatos oktatás.

 43    Foglalás panziókban; panziók; panziók házi kedvenceknek; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes

szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás];

szállásfoglalás utazók számára; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás;

szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; szoba- és

terembérlési szolgáltatások; turistaházak, üdülők; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás szervezése

 születésnapi bulik számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  234.987

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00634

 ( 220 )  2021.02.18.

 ( 732 )  Dávida Róbert, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  MYPOD

 ( 511 )  11    Presszókávéfőzők; elektromos kávéfőzőgépek; elektromos kávéfőzők; elektromos kávéfőzők háztartási

használatra; kávéfőzőgépek, elektromos; kávéfőzők, elektromos; automata kávéfőző készülékek; háztartási

 kávéfőzők [elektromos]; kávékapszulák, üresen, elektromos kávéfőzőkhöz.

 30    Kávépárnák; szemes kávék; kávéitalok; tejes kávéitalok; kávébab; pörkölt kávébab; őrölt kávébabot

tartalmazó csokoládészeletek; csokoládék; töltött csokoládék; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];

fagylalt; fagylalt desszertek, jégkrémek; fagylalt édességek; fagylalt, jégkrém; gluténmentes pékáruk; pékáruk;

feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; magvak, diófélék és szárított

gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; gyümölcsös sütemények/torták;

csokoládébevonatos gyümölcsök; cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti

 termékek.

 ( 111 )  234.988

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00649

 ( 220 )  2021.02.18.

 ( 732 )  Marketing Empire Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Lipovics János, Budapest

 ( 541 )  Marketing Empire
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 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci igények felmérése;

reklámanyag frissítése; reklámkoncepciók kidolgozása; marketing szolgáltatások; reklámszövegírás;

reklámszövegek publikálása; reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámszövegek írása;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; telefonmarketing szolgáltatások [nem értékesítés]; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi vagy marketingcélokra; webindexelés kereskedelmi vagy reklámcélokra;

reklámterjesztés; reklámlevél szolgáltatás; sajtófigyelés; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

 vállalati kommunikációs szolgáltatások; statisztikák összeállítása; piackutatás; telemarketing szolgáltatások.

 ( 111 )  234.989

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00314

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  S.M. Power Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    GPS készülékek; elektromos zárak járművekhez; távvezérlő készülékek járműajtók nyitására és zárására;

kamerák járművekhez; visszapillantó kamerák járművekhez; parkolásérzékelők járművekhez; fedélzeti

elektronikus rendszerek parkolási segítségnyújtáshoz; járművek parkolását segítő automata eszközök; monitorok;

360 fokos kilátást biztosító kijelző monitorok járművekhez; indítókábelek; indítókábelek motorokhoz; fagyálló

 mérőeszközök.

 11    Fénykibocsátó diódás lámpák gépjárművekhez; gépjárműlámpák; LED gyertyák; LED-lámpák; LED-izzók;

LED-csíkok; LED-diódás világító berendezések; irányjelző izzók; műszerfal izzók; fényszóró izzók; halogén

 izzók; reflektoros izzók; izzók hátsó lámpákhoz.

 12    Járművek részei és szerelvényei; földi járművek részei és szerelvényei; kerekek, gumiabroncsok és

lánctalpak járművekhez; lopásgátló és biztonsági eszközök és felszerelések járművekhez; riasztók járművekhez;

biztonsági rendszerek járművekhez [nem zárak]; üléspárnák autókhoz; ülésmagasítók gyermekeknek jármű

ülésekhez; háttámlák járművek üléseihez; járművekhez kialakított üléstálcák; üléshuzatok autókban történő

használatra [alakra formált]; ülések háttámlájára rögzíthető tárolók autókban való használatra kialakítva; ülések

 háttámlájára rögzíthető tárolók járművekben való használatra kialakítva; elektromos kerékpárok.

 22    Vontatókötelek; vontatókötelek személygépkocsikhoz; gépkocsi vontatókötelek; sátrak [ponyvatetők]

 járművekhez.

 ( 111 )  234.990

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00312

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Tuba Péter, Lovászpatona (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

  37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások.
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  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

  44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  234.991

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00654

 ( 220 )  2021.02.19.

 ( 732 )  Bolya Imre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Könyvkiadás; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú előadások

szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási előadások szervezése;

személyiségfejlesztő tréning; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése;

coaching; coaching [tréning]; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; workshopok és

 szemináriumok rendezése; élő előadások szervezése és bemutatása.

 ( 111 )  234.992

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00310

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Tuba Péter, Lovászpatona (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

  37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

  44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  234.993

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00146

 ( 220 )  2021.01.18.

 ( 732 )  Vighné dr. Vadász Ágnes, Budapest (HU)

 ( 541 )  AKNESOL A PROBLÉMAMENTES BŐRÉRT

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  234.994

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00812

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  COMBIFEXIN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerkészítmények emberi felhasználásra, nevezetesen fájdalomcsillapítók, reumaellenes szerek,
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 valamint lázcsillapítók.

 ( 111 )  234.995

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00638

 ( 220 )  2021.02.18.

 ( 732 )  Biobubi Franchise Korlátolt Felelősségű Társaság, Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; mosó- és

 tisztítószerek; tisztítószerek; tisztítószerek háztartási használatra.

 ( 111 )  234.996

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00141

 ( 220 )  2021.01.15.

 ( 732 )  Boyonex Kft., Érd (HU)

 ( 541 )  HolnemBolt

 ( 511 )  35    Játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  234.997

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00641

 ( 220 )  2021.02.18.

 ( 732 )  Calendula Pharma Co. Kft., Ádánd (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., BUDAPEST

 ( 541 )  Prostaline

 ( 511 ) 5    Kapszulák gyógyszerekhez; fogyasztó kapszulák; kapszulák gyógyászati célokra; kapszulák, üresen,

 gyógyszerekhez; humán étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők gyógyászati célokra.

 35    Étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  234.998

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00469

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Karantanya Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  karantanya

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  234.999

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 02104

 ( 220 )  2020.07.21.

 ( 732 )  Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  TudatosNet

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 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 )  235.000

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03993

 ( 220 )  2020.12.29.

 ( 732 )  Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WELLNEST

 ( 511 )   30    Süteménytészta; kekszek; ostyák.

 ( 111 )  235.001

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03998

 ( 220 )  2020.12.29.

 ( 732 )  Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Süteménytészta; kekszek; ostyák.

 ( 111 )  235.002

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03669

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AMC Selekt

 ( 511 ) 9    Animált rajzfilmek mozifilmek formájában; átlátszó fóliák [fényképészeti, exponált] írásvetítőkhöz; audio

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

területén; elektronikus könyvek; elektronikus letölthető kiadványok a videojátékok területén; exponált

mozifilmek; exponált mozgóképfilmek; felvételek [hangfelvételek]; fényérzékeny filmek [exponált];

fényérzékeny médiák [filmek, exponált]; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek; hangoskönyvek; interaktív

DVD-k; interaktív elektronikus kiadványok; internetről letölthető digitális könyvek; internetről letölthető digitális

zene; játékokat tartalmazó elektronikus kiadványok; játékokat tartalmazó műsoros videoszalagok; játékokat

tartalmazó műsoros hangszalagok; játékokat tartalmazó műsoros DVD-k; letölthető filmek; letölthető

hangfelvételek; letölthető képsorok; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető podcast-ok; letölthető

rajzfilmek; letölthető sablonok audiovizuális prezentációk tervezéséhez; letölthető videofelvételek; letölthető

zenefájlok; mozi-/keskenyfilmek (megvilágított); mozifilmek; multi-média felvételek; műsoros audio szalagok;

műsoros CD-ROM-ok; műsoros digitális hangszalagok; műsoros DVD-k; műsoros fitnesz DVD-k; műsoros

interaktív CD-k; műsoros zenei videók; podcastok; rajzfilmek; rögzített videók; videocastok; videofelvételek;

videofilmek; videojátékokkal kapcsolatos, letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; zenei

felvételek sorozata; zenei felvételek szalagon; zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek; zenét tartalmazó

letölthető videofelvételek; interaktív videoszoftverek; képfelismerő szoftverek; képfeldolgozó szoftverek

járművek belső terében lévő kamerákhoz; képkezelő szoftverek; média- és kiadói szoftverek; multimédiás

alkalmazások audiovizuális képességeinek javítására, nevezetesen szöveg, hang, grafika, valamint álló- és
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mozgóképek integrálására szolgáló számítógépes szoftver; számítógépes alkalmazásszoftverek audiovizuális

médiatartalmak adatfolyamos átviteléhez az interneten keresztül; számítógépes program audio- és videoeszközök

működésének vezérlésére; számítógépes program digitális képek és fényképek rendszerezéséhez és

megtekintéséhez; számítógépes szoftverek digitális média kijelzésére; számítógépes szoftverek multimédiás

alkalmazások audiovizuális képességeinek javítására; szoftverek virtuális képek előállítására; szoftverek

virtuálisvalóság-mozihoz; szoftverek interaktív televíziózáshoz; elektronikus média interneten keresztül történő

biztosítását lehetővé tévő számítógépes szoftverek; elektronikus média távközlési hálózatokon keresztül történő

biztosítását lehetővé tévő számítógépes szoftverek; tartalomkezelő szoftverek; távközlési hálózatokon történő

információnyújtást lehetővé tévő számítógépes szoftverek; audio berendezések; audio- és videoanyagok

jelfeldolgozásához használt számítógépes hardverek; digitális audiolejátszók; műholdvevő fejek; multiroom audio

berendezések; surround-processzorok; térhangzású hangrendszerek; 360 fokos videokamerák; 3D-s televíziós

vevőkészülékek; alkatrészek és szerelvények beltéri egységekhez; dekóderek televíziókészülékekhez; digitális set

top dobozok; digitális tartalomszolgáltató rendszer; digitális televíziók; digitális videó rögzítők; DMB (Digital

Multimedia Broadcasting - digitális multimédia műsorszórás) televíziók; filmfelvevők; filmgyártó berendezések;

filmszerkesztő/-vágó vetítők; folyadékkristályos kijelzőjű képernyők; folyadékkristályos kijelzőjű (LCD)

televíziók; házimozi-rendszerek; házimozi vetítők; HD (nagyfelbontású) televíziók; interaktív televíziós

terminálkészletek; IP (Internet Protocol) televíziók; LED-es képernyők; monitorok digitális tartalomszolgáltató

rendszerekhez; monitorok fogyasztói videojáték-készülékekhez; műholdas televíziós vevőkészülékek;

műholdvevő antennák műholdas közvetítéshez; multimédiás vetítők; nagyfelbontású set top dobozok;

programozható digitális leolvasó egységek; programozható digitális televíziós felvevőkészülékek; televíziós

felvevők; televíziós jelerősítők; televíziós közvetítés adására és vételére szolgáló készülékek; UHD (Ultra

 Nagyfelbontású) televíziók; adatgyűjtő készülékek, eszközök; adatrögzítő berendezések; felvevőkészülékek.

 38    Adásidő biztosítása kommunikációs szolgáltatásokhoz; adat, hang és képek átadása műhold révén;

adatátvitel; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs eszközökön keresztül; adatátviteli

szolgáltatások távközlési hálózatokon keresztül; adatok közlése távközlési eszközökkel; adatok és képek

csomagként történő továbbítása; adatok távátvitele a távközlés segítségével; audio és videoadatátvitellel

kapcsolatos szolgáltatások; audio- és videotartalom műholdon keresztül történő továbbítása; audio

kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; biztonságos adat-, hang- és

képátviteli szolgáltatások; digitális adatok távközlési csatornák révén történő automatikus átvitele; digitális

adatátviteli szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; digitális audio és video közvetítés távközlés útján;

digitális hálózati távközlési szolgáltatások; digitális hálózatokon keresztül történő videoátvitel; digitális

kommunikációs szolgáltatások; esportesemények streamelése; elektronikus és távközlési továbbítási

szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus képátviteli szolgáltatások; elektronikus

távközlési összeköttetések biztosítása; elektronikus kommunikációs szolgáltatások adatok átvitelére; hang- és

adatátviteli szolgáltatások; hang és kép továbbítása műholdas vagy interaktív multimédiás hálózatokon; hang-

vagy képi felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang, videó és információ továbbítása; hangátvitel

elektronikus úton; hangátvitel műholdon keresztül; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; hangok átvitele

műholdon; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele;

hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk

továbbítása; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; információk továbbítása az audiovizualitás területén;

interaktív kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési és kommunikációs szolgáltatások; interaktív

távközlési szolgáltatások; interaktív televízióműsor-ajánlók sugárzása; interaktív video text szolgáltatások;

interneten keresztül történő digitális adatátvitel; kábelkommunikációs szolgáltatások; képek műholdas

közvetítése; képek továbbítása műholdakkal; kódolt kommunikáció továbbítása; kommunikáció multinacionális

távközlési hálózatokon keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása digitális adatcseréhez; kommunikációs

szolgáltatások elektronikus eszközök révén; kommunikációs szolgáltatások elektronikus eszközök segítségével;

kommunikációs szolgáltatások biztosítása telefonkártyák és hitelkártyák felhasználásával; kommunikációs

szolgáltatások képek elektronikus átviteléhez; látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon
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keresztül; médiakommunikációval kapcsolatos információnyújtás; mikrohullámú adatátvitel; mobil

médiaszolgáltatások szórakoztató médiatartalom elektronikus továbbítása formájában; műholdas adat-, hang- és

képátvitel; műholdas hang-és képátvitel; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; műholdas televíziós adók

működtetése; műsorszórási szolgáltatások; száloptikai távközlési szolgáltatások; számítógépes és kommunikációs

hálózatokhoz való nagy sebességű hozzáférés biztosítása; szélessávú távközlési hálózatok működtetése; televízió

műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió műsorok továbbítása, közvetítése

műholdon keresztül; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; vezetékes távközlési szolgáltatások;

videoátviteli szolgáltatások; videófeltöltési szolgáltatások; videofilmek továbbítása; videók digitális hálózatokon

keresztül történő interaktív továbbítása; videokommunikációs szolgáltatások; hálózatokhoz való csatlakozást

lehetővé tévő távközlési eszközök kölcsönzése; jeldekóderek bérbeadása, kölcsönzése; kábeltelevíziós

felszerelések bérbeadása; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; jeldekóderek kölcsönzése,

bérbeadása [kommunikációhoz]; képátviteli berendezések kölcsönzése; mobilkommunikációs felszerelések

bérbeadása; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró készülékek,

szettek kölcsönzése; műholdas műsorvevő antennák kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorvevő antennák

bérlete; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési eszközök, berendezések biztosítása; távközlési

felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési készülékek és

berendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési létesítmények kölcsönzése; telekommunikációs útválasztók

kölcsönzése; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorszóró

 berendezések kölcsönzése.

 41    Animációs és élő műsorok gyártása; animációs mozis videoklipek gyártása; animációs műsorok gyártása

televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; animációs rajzfilmek készítése; animációs szórakoztató mozifilm

készítésével kapcsolatos szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;

audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; DVD- és CD-ROM filmgyártás; élő szórakoztató műsorok rendezése;

előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése;

felvételkészítő szolgáltatások; felvevő berendezések biztosítása; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás;

filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés

stúdiókban; filmszinkronizálás; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; hang- és videofelvételek készítése;

hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hangok és

képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; kábeltelevíziós

műsorok gyártása; játékfilmgyártás; különleges effektek készítése filmekhez; mobileszközökön közvetíthető

televízióműsorok készítése; mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek gyártása; mozifilmek készítése;

mozifilmek vágása; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális

hangfelvételek szolgáltatása az internetről; show-k és filmek készítése; speciális effektes animációk készítése

filmekhez és videókhoz; sportesemények rendezése televíziók számára; stúdió szolgáltatások mozifilmek

rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások

filmfelvételekhez; stúdiószolgáltatások televíziók számára; szinkronizálás; szórakoztatás tévésorozatok gyártása

formájában; szórakoztatási célú filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató

anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles

sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató televíziós műsorok készítése; tehetségkutató műsorok

készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televízióműsorok bemutatása; televízióműsorok

formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás; televíziós műsorok

szindikálása; televíziós műsortervezés [ütemezés]; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós

show-műsor készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós

szórakoztató műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tévé műsorok készítése; tv- és rádióműsor előkészítés és

készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; video- és DVD

 filmgyártás; zárt feliratos televízióműsorok gyártása.

 ( 111 )  235.003
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 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03997

 ( 220 )  2020.12.29.

 ( 732 )  Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Süteménytészta; kekszek; ostyák.

 ( 111 )  235.004

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03999

 ( 220 )  2020.12.29.

 ( 732 )  Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Süteménytészta; kekszek; ostyák.

 ( 111 )  235.005

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03991

 ( 220 )  2020.12.29.

 ( 732 )  Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Süteménytészta; kekszek; ostyák.

 ( 111 )  235.006

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03992

 ( 220 )  2020.12.29.

 ( 732 )  Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BISKEY

 ( 511 )   30    Süteménytészta; kekszek; ostyák.

 ( 111 )  235.009

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00325

 ( 220 )  2021.01.29.
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 ( 732 )  We Love Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Médiatartalmak; podcastok; letölthető podcastok, szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

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

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

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

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

 továbbítása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; hírügynökségi szolgáltatások.

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

szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; idegenvezetési szolgáltatások; utazási idegenvezetési

szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;

 utazásszervezési és utazási helyfoglalási szolgáltatások.

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

 mozgóképes filmkidolgozás.

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

rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szabadúszó újságírás; audio-,

video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadók vendégül

látása [szervezés]; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; oktatási

díjak kiosztása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; gálák, díszünnepélyek rendezése;

podcastok létrehozása [írása]; szórakoztatás podcaston keresztül; kiadói szolgáltatások; online kiadói

szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek

írása; folyóiratok publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvek publikálása és kiadása;

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

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

szoftverfejlesztés; termékfejlesztés; programok fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése; honlapok

fejlesztésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése; kutatás és fejlesztés

 [szolgáltatások].

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

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások

 [időmegosztás]; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások.

 ( 111 )  235.010

 ( 151 )  2021.08.11.

 ( 210 )  M 21 00136

 ( 220 )  2021.01.15.

 ( 732 )  Köves Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 )  Csak ami Kell

 ( 511 )  16    Grafikai nyomatok; művészeti grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikák; hírlevelek; jegyek;

nyomtatott jegyek; katalógusok; képek; felhasználói kézikönyvek, útmutatók; oktatási kézikönyvek; oktató

anyagok [kézikönyvek]; oktató kézikönyvek; kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott kézikönyvek; papír

könyvborítók; könyvborítók; általános témájú magazinok; magazin mellékletek újságokhoz; magazinok, revük

[időszaki lapok]; nyomtatott folyóiratok, magazinok; szakmai magazinok; naptárak; matricák; címkék, matricák;

plakátok, transzparensek kartonból; plakátok, transzparensek papírból; poszterek; szórólapok; kereskedelmi

témájú újságok; újságok; hirdetési kiadványok; nyomtatott hirdetések; ajándékutalványok, vásárlási utalványok;

 nyomtatott reklámanyagok.

 35    Hirdetés magazinokban; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; árubemutatás; promóciós, reklámcélú

árubemutatás; vállalati kommunikációs szolgáltatások; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó
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tanácsadás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; reklámok terjesztése online

kommunikációs hálózatokon; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton

keresztül; írásos kommunikáció feljegyzése és átírása; belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása;

médiakapcsolati szolgáltatások; marketing-tanácsadás a közösségi média területén; promóciók szervezése

audiovizuális média használatával; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; előfizetés információs médiacsomagra; médiacsomagokhoz

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; élelmiszerekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerek postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi vállalkozás igazgatása; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények

szponzorálásával; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó

hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; harmadik fél áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba

hozzák sportversenyekkel; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések

keretében; sportolók promóciós menedzselése; sportszemélyiségek promóciójával kapcsolatos ügynökségi

szolgáltatások; sportversenyek és -események promóciója; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció

útján; szponzorkeresés; szponzorok felkutatása; szponzorok felkutatásával kapcsolatos szaktanácsadás; árusító

standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott

marketing; digitális marketing; direktmarketing-szolgáltatások; internetes marketing; marketinginformációk;

marketinginformációk nyújtása; marketingkampányok; marketingstratégiák tervezése; marketingszolgáltatások;

marketing-szolgáltatások az éttermek területén; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; marketingtervek

elkészítése; marketingtervek kidolgozása; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; online

reklám- és marketingszolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; marketingügynökségi

szolgáltatások; promóciós marketing; reklám és marketing; reklám és marketingszolgáltatások; telefonos

marketing; eladási, értékesítési promóciók; értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem

értékesítés]; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozási és értékesítési anyagok készítése

mások számára; áru és szolgáltatás vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos szerződések közvetítése;

értékesítési adminisztráció; értékesítési menedzsment-szolgáltatások; értékesítéssel kapcsolatos információk

szolgáltatása; hűségprogramok, ösztönző és bónuszprogram-szolgáltatások; engedményeket vagy vásárlásra való

ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja; fogyasztói hűségprogramok szervezése és

vezetése; hűségprogramok adminisztrációja; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési promóciók;

hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés és reklámozás; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és

elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési szolgáltatások;

hirdetésszervezés; reklámok, hirdetések összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos adatok terjesztése; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával

weboldalon keresztül; internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként

használt reklámanyagok összeállítása; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; üzleti

weboldalak reklámozása; weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; weboldalakként használt

reklámok összeállítása; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; honlapforgalom optimalizálása;

hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; tanácsadás az üzletvezetés és

marketing területén; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketing tanácsadás;

marketingmenedzsment tanácsadás; marketingmenedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

marketingmenedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketinggel

kapcsolatos üzleti tanácsadás; promóciós tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás; reklámkommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások;
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reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó tanácsadás; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti

tanácsadás; üzleti marketing tanácsadás; áruk mások megbízásából történő vásárlásával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; cserekereskedelemmel [barter] kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi vásárok és kiállítások

szervezése; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon

nyújtott szolgáltatások; áruk és szolgáltatások vásárlására és eladására vonatkozó szerződések megkötése mások

megbízásából; közösségi vásárlás megszervezése; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; vásárlási megrendelések ügyintézése; vásárlói termékinformációk nyújtása az interneten;

jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése; különleges rendezvények promóciója;

marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; mások áruinak

és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások

és rendezvények szervezése; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi,

promóciós és reklámozási célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; reklámcélú kiállítások

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi célú kiállítások szervezése;

kereskedelmi értékesítési kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások megszervezése és

lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások és bemutatók

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú művészeti

kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kiadáshoz

kapcsolódó kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiállítások és kereskedelmi vásárok

megszervezése kereskedelmi és reklámozási célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és

promóciós célból; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra;

kiállítások szervezése üzleti célokra; kiállításszervezés kereskedelmi célokra; reklámcélú kiállítások szervezése,

lebonyolítása; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzletcélú kiállítások szervezése és

lebonyolítása; üzleti célú kiállítások lebonyolítása; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

üzleti vagy kereskedelmi célú kiállítások szervezése; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és

reklámcélokra; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása;

reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése;

reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; vizuális

reklámanyagok gyártása; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok

[szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; reklámanyagok terjesztése

[szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok terjesztése; üzleti projektmenedzsment;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós szolgáltatások;

reklámozás, promóciós szolgáltatások; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámozási, marketing és

promóciós szolgáltatások; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi

célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; értékesítési bemutatók; gazdasági és reklámcélú szakvásárok,

 kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása.

 41    Hírlevelek kiadása; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; katalógusok kiadása; újságok,

folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok szerkesztése, nem

reklámcélokra; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; hangok és képek

szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; online nem letölthető képek biztosítása; folyóiratok, könyvek és

kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; kézikönyvek kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási

kézikönyvek fejlesztése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; folyóiratok és

könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;

kiadás/megjelentetés (könyv -); könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és

magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás

megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése

az interneten; elektronikus magazinok kiadása; fogyasztói magazinok kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok
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multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása;

szórólapok megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; szövegek kiadása elektronikus média

formájában; kiskereskedelmi marketinghez kapcsolódó képzési szolgáltatások; kiskereskedelmi ügyvezetéshez

kapcsolódó képzési szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális, szórakoztatási

és sportcélú rendezvényszervezés; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális

tevékenységek; sporthíradás; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor

szolgáltatás); e-sportesemények előállítása a televízió számára; e-sport tevékenység; e-sportesemények

lebonyolítása; e-sportesemények szervezése; e-sporttevékenységek megszervezése; e-sportversenyek szervezése;

elektronikus sportversenyek szervezése; élő e-sportesemények lebonyolítása; sportversenyek rendezése;

sportversenyek szervezése és lebonyolítása; sporteredmények szolgáltatása; állatokkal kapcsolatos

sportesemények és versenyek szervezése; élő sportesemények lebonyolítása; főiskolai és egyetemi sportversenyek

szervezése és lebonyolítása; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sport klub

szolgáltatások; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportolók képzése; sporttevékenységek; sport- vagy

edzőberendezés kölcsönzése; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása; sportlétesítmények bérlése;

e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások; értékesítési ismeretekkel kapcsolatos

előadási szolgáltatások; értékesítési képzési szolgáltatások; értékesítési tréning; értékesítési tréninggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos szemináriumok szervezése; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése;

sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; kiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és

rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák szervezésével, lebonyolításával

és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kongresszusok szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; fitnesztanácsadás;

sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási vásárok

szervezése és lebonyolítása; tudományos célú vásárok szervezése és lebonyolítása; vásárlói elégedettséggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; vidámparkok és tematikus parkok, vásárok, állatkertek és múzeumok;

közösségi kulturális rendezvények szervezése; különleges rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás;

kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények

szervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató

rendezvények szervezése formájában; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az

interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális

rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; születésnapi party- rendezvény szervezése; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése;

vállalati rendezvények (szórakoztatás); zenei rendezvények szervezése; konferenciák, kiállítások és versenyek

szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; szórakoztató célú kiállítások szervezése

és rendezése; képzési célú kiállítások szervezése; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási

szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése

oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; kulturális célú

bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; művészeti kiállításokkal

kapcsolatos szolgáltatások; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;

oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási kiállítások szervezése;

szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztató célú

kiállítások lebonyolítása; házi kedvencek kiállításainak menedzsmentjével kapcsolatos képzés; képzési célú

kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; rekreációs célú

kiállítások lebonyolítása; múzeumi kiállítások; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák

szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák
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rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; kereskedelemmel kapcsolatos konferenciák rendezése;

kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; konferenciaszolgáltatások; konferenciák és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciaszervezés; oktatási célú

konferenciák szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése;

képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése;

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; elektronikus kiadványszerkesztés;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása];

koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rekreációs, szabadidős

klubszolgáltatások nyújtása; szórakoztató klubszolgáltatások; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák

szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák

szervezése, lebonyolítása és rendezése; állatkiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokból; kulturális

célú bemutatók rendezése; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra;

kulturális célú bemutatók szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási szolgáltatások a főzéssel

kapcsolatban; főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészség- és fitnesztréning; egészségklubok és

tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő klubok szolgáltatásai

[edzés]; egészséggel és biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos oktató

tanfolyamok; egészségügyi tanfolyamok szervezése; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés;

oktatás a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén; egészségtudatos rendezvények; mentes, egészséges és

 tudatos táplálkozással és életmóddal kapcsolatos rendezvények.

 ( 111 )  235.011

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00316

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  Iankovskyi Igor, Monaco (MC)

 ( 740 )  Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti és gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti és gyógyászati

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

  42    Orvosi, klinikai és egészségügyi kutatások és kutató szolgáltatások.

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

 gyógyászati szolgáltatások; szanatórium, orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos üzemeltetés.

 ( 111 )  235.012

 ( 151 )  2021.08.11.

 ( 210 )  M 21 00143

 ( 220 )  2021.01.16.

 ( 732 )  Zentai István, Solymár (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Virtuálisvalóság-szoftverek oktatáshoz; kiterjesztett valóság szoftverek oktatáshoz; oktatási szoftverek;

oktatási mobilalkalmazások; oktatási számítógépes alkalmazások; gyermekek oktatásával foglalkozó

 számítógépes szoftverek; letölthető oktatási média.

 16    Tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; oktatási kézikönyvek; oktatási és képzési

 anyagok; nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez.

 35    Reklámozás; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és

reklámozási célokra; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése; különleges

rendezvények promóciója; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

 szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása.

  41    Nevelés; szórakoztatás.

 ( 111 )  235.013

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00648

 ( 220 )  2021.02.18.

 ( 732 )  Koós Zoltán, Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

 ( 111 )  235.014

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00160

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  M-RTL Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seres Zsuzsánna Sára, Budapest

 ( 541 )  Nagy szám

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; áruösszehasonlító szolgáltatások;

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

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai
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funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti

értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video

 on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 16. szám, 2021.08.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2182



szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  235.015

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00157

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  235.016

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00137

 ( 220 )  2021.01.15.

 ( 732 )  Neuleder Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TD Shoes

 ( 511 )   25    Cipők; lábbelik; lábbelik részei.

 ( 111 )  235.017

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00139

 ( 220 )  2021.01.15.

 ( 732 )  FINO-FOOD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  Vegaföl

 ( 511 )  29    Tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; növényi tejszín (tejtermék-helyettesítő); baromfihús-helyettesítők;

vegetáriánus szalámik; vegetáriánus kolbászok; fagyasztott zöldségek; fagyasztott hasábburgonya; fagyasztott

gyümölcsök; zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; tejhelyettesítők; zöldségalapú húshelyettesítők;

húspótlókat tartalmazó készételek; formázott, texturált növényi fehérje húspótlóként történő használatra; sajtok;

 feldolgozott sajtok; sajttermékek.

 ( 111 )  235.018
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 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00802

 ( 220 )  2021.03.01.

 ( 732 )  Lőrinczi Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Zsuzsanna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  235.019

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00640

 ( 220 )  2021.02.18.

 ( 732 )  BÁCSALMÁSI AGRÁRIPARI ZRT., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., BUDAPEST

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Élő állatok; vetőmagok.

 ( 111 )  235.020

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00647

 ( 220 )  2021.02.18.

 ( 732 )  Aspen Global Incorporated, Grand Bay (MU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LAMITOL

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatorvosi készítmények és anyagok.

 ( 111 )  235.021

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00317

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BalaLand Residence

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.022

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00817

 ( 220 )  2021.03.02.

 ( 732 )  Majdanics Róbert, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
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( 546 )

 ( 511 )  20    Ágyak; ágyak gyermekeknek; emeletes ágyak; fából készült ágyak; ágyak belső rugózású matracokkal;

ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; díványágyak, ágyneműtartós ágyak; matracok; habszivacs

matracok; rugós matracok; matracvédők; bútorok; gyerekbútorok; gardróbszekrények; komódok, fiókos

szekrények; pelenkázó asztalok; pelenkázó matracok; ágyfelszerelés babaágyakba [nem ágynemű]; szekrények,

 ruhásszekrények.

 27    Tapéta; tapétaszegélyek; műanyag tapéta; parafa tapéta; textilbélésű tapéta; szigetelő tapéták; textilborítású

tapéták; vinil tapéták; mennyezeti tapéták; tapéta térbeli vizuális hatásokkal; tapéta szoba méretű dekoratív

öntapadós falburkolat formájában; szőnyegek [textil]; padlószőnyegek [szőnyegek]; szőnyegalátétek; kis méretű

 szőnyegek; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; puzzle szőnyegek [padlóborítások].

 35    Bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások; bútorok értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  235.023

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 21 00318

 ( 220 )  2021.01.28.

 ( 732 )  dr. Szepesi Richárd József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.024

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03994

 ( 220 )  2020.12.29.

 ( 732 )  Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ICONIC

 ( 511 )  29    Sültburgonya, chips; szárított zöldségek; földimogyoró, elkészítve; gyümölcs csipsz; burgonyapehely;

napraforgómag, elkészítve; magvak, elkészítve; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; ízesített mogyorók, diók;

 dióféle-alapú krémek.

 30    Kekszek; süteménytészta; gofri; kávé; rágógumi; csokoládé; kandiscukor; pattogatott kukorica; fagylaltok és

jégkrémek; kávé tejjel; csokoládés italok tejjel; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pralinék; szószok

[ízesítőszerek, fűszeres mártások]; kávé alapú italok; kakaó alapú italok; csokoládés italporok; taco; tortilla; jeges

tea; csokoládé-bevonatú diófélék; krumplialapú lepénykenyerek; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő

 rágógumi.

 ( 111 )  235.025

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03184

 ( 220 )  2020.10.22.

 ( 732 )  UAB "ALTEUS", Vilnius (LT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Créme de la Créme Haute Parfumerie

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi szolgáltatások a következőkre vonatkozóan: illatszerek, illatanyagok, kozmetikai és

szépségápolási termékek; nagykereskedelmi szolgáltatások a következőkre vonatkozóan: illatszerek, illatanyagok,

 kozmetikai és szépségápolási termékek.

 ( 111 )  235.026

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03671

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AMC Micro

 ( 511 ) 9    Animált rajzfilmek mozifilmek formájában; átlátszó fóliák [fényképészeti, exponált] írásvetítőkhöz; audio

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

területén; elektronikus könyvek; elektronikus letölthető kiadványok a videojátékok területén; exponált

mozifilmek; exponált mozgóképfilmek; felvételek [hangfelvételek]; fényérzékeny filmek [exponált];

fényérzékeny médiák [filmek, exponált]; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek; hangoskönyvek; interaktív

DVD-k; interaktív elektronikus kiadványok; internetről letölthető digitális könyvek; internetről letölthető digitális

zene; játékokat tartalmazó elektronikus kiadványok; játékokat tartalmazó műsoros videoszalagok; játékokat

tartalmazó műsoros hangszalagok; játékokat tartalmazó műsoros DVD-k; letölthető filmek; letölthető

hangfelvételek; letölthető képsorok; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető podcast-ok; letölthető

rajzfilmek; letölthető sablonok audiovizuális prezentációk tervezéséhez; letölthető videofelvételek; letölthető

zenefájlok; mozi-/keskenyfilmek (megvilágított); mozifilmek; multi-média felvételek; műsoros audio szalagok;

műsoros CD-ROM-ok; műsoros digitális hangszalagok; műsoros DVD-k; műsoros fitnesz DVD-k; műsoros

interaktív CD-k; műsoros zenei videók; podcastok; rajzfilmek; rögzített videók; videocastok; videofelvételek;

videofilmek; videojátékokkal kapcsolatos, letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; zenei

felvételek sorozata; zenei felvételek szalagon; zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek; zenét tartalmazó

letölthető videofelvételek; interaktív videoszoftverek; képfelismerő szoftverek; képfeldolgozó szoftverek

járművek belső terében lévő kamerákhoz; képkezelő szoftverek; média- és kiadói szoftverek; multimédiás

alkalmazások audiovizuális képességeinek javítására, nevezetesen szöveg, hang, grafika, valamint álló- és

mozgóképek integrálására szolgáló számítógépes szoftver; számítógépes alkalmazásszoftverek audiovizuális

médiatartalmak adatfolyamos átviteléhez az interneten keresztül; számítógépes program audio- és videoeszközök

működésének vezérlésére; számítógépes program digitális képek és fényképek rendszerezéséhez és

megtekintéséhez; számítógépes szoftverek digitális média kijelzésére; számítógépes szoftverek multimédiás

alkalmazások audiovizuális képességeinek javítására; szoftverek virtuális képek előállítására; szoftverek

virtuálisvalóság-mozihoz; szoftverek interaktív televíziózáshoz; elektronikus média interneten keresztül történő

biztosítását lehetővé tévő számítógépes szoftverek; elektronikus média távközlési hálózatokon keresztül történő

biztosítását lehetővé tévő számítógépes szoftverek; tartalomkezelő szoftverek; távközlési hálózatokon történő

információnyújtást lehetővé tévő számítógépes szoftverek; audio berendezések; audio- és videoanyagok

jelfeldolgozásához használt számítógépes hardverek; digitális audiolejátszók; műholdvevő fejek; multiroom audio

berendezések; surround-processzorok; térhangzású hangrendszerek; 360 fokos videokamerák; 3D-s televíziós

vevőkészülékek; alkatrészek és szerelvények beltéri egységekhez; dekóderek televíziókészülékekhez; digitális set

top dobozok; digitális tartalomszolgáltató rendszer; digitális televíziók; digitális videó rögzítők; DMB (Digital

Multimedia Broadcasting - digitális multimédia műsorszórás) televíziók; filmfelvevők; filmgyártó berendezések;

filmszerkesztő/-vágó vetítők; folyadékkristályos kijelzőjű képernyők; folyadékkristályos kijelzőjű (LCD)

televíziók; házimozi-rendszerek; házimozi vetítők; HD (nagyfelbontású) televíziók; interaktív televíziós

terminálkészletek; IP (Internet Protocol) televíziók; LED-es képernyők; monitorok digitális tartalomszolgáltató

rendszerekhez; monitorok fogyasztói videojáték-készülékekhez; műholdas televíziós vevőkészülékek;
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műholdvevő antennák műholdas közvetítéshez; multimédiás vetítők; nagyfelbontású set top dobozok;

programozható digitális leolvasó egységek; programozható digitális televíziós felvevőkészülékek; televíziós

felvevők; televíziós jelerősítők; televíziós közvetítés adására és vételére szolgáló készülékek; UHD (Ultra

 Nagyfelbontású) televíziók; adatgyűjtő készülékek, eszközök; adatrögzítő berendezések; felvevőkészülékek.

 38    Adásidő biztosítása kommunikációs szolgáltatásokhoz; adat, hang és képek átadása műhold révén;

adatátvitel; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs eszközökön keresztül; adatátviteli

szolgáltatások távközlési hálózatokon keresztül; adatok közlése távközlési eszközökkel; adatok és képek

csomagként történő továbbítása; adatok távátvitele a távközlés segítségével; audio és videoadatátvitellel

kapcsolatos szolgáltatások; audio- és videotartalom műholdon keresztül történő továbbítása; audio

kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; biztonságos adat-, hang- és

képátviteli szolgáltatások; digitális adatok távközlési csatornák révén történő automatikus átvitele; digitális

adatátviteli szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; digitális audio és video közvetítés távközlés útján;

digitális hálózati távközlési szolgáltatások; digitális hálózatokon keresztül történő videoátvitel; digitális

kommunikációs szolgáltatások; esportesemények streamelése; elektronikus és távközlési továbbítási

szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus képátviteli szolgáltatások; elektronikus

távközlési összeköttetések biztosítása; elektronikus kommunikációs szolgáltatások adatok átvitelére; hang- és

adatátviteli szolgáltatások; hang és kép továbbítása műholdas vagy interaktív multimédiás hálózatokon; hang-

vagy képi felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang, videó és információ továbbítása; hangátvitel

elektronikus úton; hangátvitel műholdon keresztül; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; hangok átvitele

műholdon; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele;

hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk

továbbítása; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; információk továbbítása az audiovizualitás területén;

interaktív kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési és kommunikációs szolgáltatások; interaktív

távközlési szolgáltatások; interaktív televízióműsor-ajánlók sugárzása; interaktív video text szolgáltatások;

interneten keresztül történő digitális adatátvitel; kábelkommunikációs szolgáltatások; képek műholdas

közvetítése; képek továbbítása műholdakkal; kódolt kommunikáció továbbítása; kommunikáció multinacionális

távközlési hálózatokon keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása digitális adatcseréhez; kommunikációs

szolgáltatások elektronikus eszközök révén; kommunikációs szolgáltatások elektronikus eszközök segítségével;

kommunikációs szolgáltatások biztosítása telefonkártyák és hitelkártyák felhasználásával; kommunikációs

szolgáltatások képek elektronikus átviteléhez; látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon

keresztül; médiakommunikációval kapcsolatos információnyújtás; mikrohullámú adatátvitel; mobil

médiaszolgáltatások szórakoztató médiatartalom elektronikus továbbítása formájában; műholdas adat-, hang- és

képátvitel; műholdas hang-és képátvitel; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; műholdas televíziós adók

működtetése; műsorszórási szolgáltatások; száloptikai távközlési szolgáltatások; számítógépes és kommunikációs

hálózatokhoz való nagy sebességű hozzáférés biztosítása; szélessávú távközlési hálózatok működtetése; televízió

műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió műsorok továbbítása, közvetítése

műholdon keresztül; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; vezetékes távközlési szolgáltatások;

videoátviteli szolgáltatások; videófeltöltési szolgáltatások; videofilmek továbbítása; videók digitális hálózatokon

keresztül történő interaktív továbbítása; videokommunikációs szolgáltatások; hálózatokhoz való csatlakozást

lehetővé tévő távközlési eszközök kölcsönzése; jeldekóderek bérbeadása, kölcsönzése; kábeltelevíziós

felszerelések bérbeadása; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; jeldekóderek kölcsönzése,

bérbeadása [kommunikációhoz]; képátviteli berendezések kölcsönzése; mobilkommunikációs felszerelések

bérbeadása; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró készülékek,

szettek kölcsönzése; műholdas műsorvevő antennák kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorvevő antennák

bérlete; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési eszközök, berendezések biztosítása; távközlési

felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési készülékek és

berendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési létesítmények kölcsönzése; telekommunikációs útválasztók

kölcsönzése; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorszóró
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 berendezések kölcsönzése.

 41    Animációs és élő műsorok gyártása; animációs mozis videoklipek gyártása; animációs műsorok gyártása

televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; animációs rajzfilmek készítése; animációs szórakoztató mozifilm

készítésével kapcsolatos szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;

audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; DVD- és CD-ROM filmgyártás; élő szórakoztató műsorok rendezése;

előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése;

felvételkészítő szolgáltatások; felvevő berendezések biztosítása; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás;

filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés

stúdiókban; filmszinkronizálás; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; hang- és videofelvételek készítése;

hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hangok és

képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; kábeltelevíziós

műsorok gyártása; játékfilmgyártás; különleges effektek készítése filmekhez; mobileszközökön közvetíthető

televízióműsorok készítése; mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek gyártása; mozifilmek készítése;

mozifilmek vágása; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális

hangfelvételek szolgáltatása az internetről; show-k és filmek készítése; speciális effektes animációk készítése

filmekhez és videókhoz; sportesemények rendezése televíziók számára; stúdió szolgáltatások mozifilmek

rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások

filmfelvételekhez; stúdiószolgáltatások televíziók számára; szinkronizálás; szórakoztatás tévésorozatok gyártása

formájában; szórakoztatási célú filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató

anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles

sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató televíziós műsorok készítése; tehetségkutató műsorok

készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televízióműsorok bemutatása; televízióműsorok

formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás; televíziós műsorok

szindikálása; televíziós műsortervezés [ütemezés]; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós

show-műsor készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós

szórakoztató műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tévé műsorok készítése; tv- és rádióműsor előkészítés és

készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; video- és DVD

 filmgyártás; zárt feliratos televízióműsorok gyártása.

 ( 111 )  235.027

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03660

 ( 220 )  2020.11.30.

 ( 732 )  Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Extrudáló és pelletáló eljárással, valamint más módon előállított vagy elkészített zöldség- és

burgonyatermékek; pirított, szárított, sózott, fűszerezett, bevont és feldolgozott diók, kesudió, pisztácia, mandula,

mogyoró, kókuszdió (szárított); tartósított/konzervált, szárított és főtt gyümölcs és zöldség; algakivonatok

 élelmiszerekhez; gyömbértermékek szárított gyümölcsként; mogyoróvaj.
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 30    Extrudáló és pelletáló eljárással valamint más módon előállított vagy elkészített tápióka, manióka, rizs,

kukorica, búza vagy más gabonatermékek, valamint gyömbértermékek mint édességek és zselézett gyümölcsök;

sós sütemények és sósperecek; müzliszeletek, amelyek főleg diókból, szárított gyümölcsökből, elkészített

 gabonamagokból állnak; csokoládé és csokoládé termékek; öntetek, szószok.

  31    Feldolgozatlan dió, kesudió, pisztácia, mandula, mogyoró és magok; algák emberi fogyasztásra.

 ( 111 )  235.028

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03995

 ( 220 )  2020.12.29.

 ( 732 )  Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Süteménytészta; kekszek; ostyák.

 ( 111 )  235.029

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03990

 ( 220 )  2020.12.29.

 ( 732 )  Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Süteménytészta; kekszek; ostyák.

 ( 111 )  235.030

 ( 151 )  2021.08.10.

 ( 210 )  M 20 03996

 ( 220 )  2020.12.29.

 ( 732 )  Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Süteménytészta; kekszek; ostyák.

 ( 111 )  235.148

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 01082

 ( 220 )  2021.03.10.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  235.149

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 01080

 ( 220 )  2021.03.10.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  235.150

 ( 151 )  2021.08.16.

 ( 210 )  M 21 01078

 ( 220 )  2021.03.10.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

A rovat 77 darab közlést tartalmaz. 
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