Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 20. szám, 2021.10.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 19 03888
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( 740 ) dr. Seres Zsuzsánna, Budapest
( 541 ) sorozat maraton
( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító 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
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy 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

Távközlés; 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;
M2791

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 20. szám, 2021.10.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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
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.
( 210 ) M 19 03903
( 220 ) 2019.12.23.
( 731 ) Kocsárdi Csaba, Budapest (HU)
Vasas Péter, Mezőkövesd (HU)
( 541 ) Life 2.0
( 511 ) 5

Ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; gyógyszeres táplálék-kiegészítők; készítmények

adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; gyógyszerek és természetes
gyógykészítmények.
( 210 ) M 20 00824
( 220 ) 2020.03.17.
( 731 ) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; tejszínhab és tejtartalmú kenhető termékek.

( 210 ) M 20 01360
( 220 ) 2020.05.20.
( 731 ) Magyarország Barátai Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Loránd, Budapest
( 541 ) Hungary Today
( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 01361
( 220 ) 2020.05.20.
( 731 ) Magyarország Barátai Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Loránd, Budapest
( 541 ) Ungarn Heute
( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 20 01844
( 220 ) 2020.06.26.
( 731 ) Art Dessert Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Meskó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DesszertNeked
( 511 ) 30

Alacsony szénhidráttartalmú édességek; alkoholos csokoládé; alma fánkok; biscotti tészta; boros töltésű

édességek; burgonyalisztből készült édességek; butterschotch pasztillák, cseppek [barnacukorból és vajból készült
édesség]; búzadara puding; croissant-ok; crumble [angol édesség, morzsasüti]; csokis párnák [péksütemények];
csokoládé; csokoládé alapú termékek; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládé karácsonyfadíszek; csokoládé
öntetekhez; csokoládé utánzatok; csokoládé utánzatot tartalmazó nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládé
utánzattal bevont nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládébevonatok; csokoládébevonatos gyümölcsök;
csokoládéból és diófélékből készített szendvicskrémek; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládédesszertek;
csokoládédíszek édesipari termékekre; csokoládéfondük; csokoládéízesítők; csokoládéízű édességek; csokoládék;
csokoládék édességhez és kenyérhez; csokoládékrémek; csokoládényulak; csokoládéöntetek; csokoládés gofrik;
csokoládés marcipán; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés tortadara; csokoládés trüffelek; csokoládét
tartalmazó nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládét tartalmazó nem gyógyhatású édességek; csokoládéval
bevont bogyók; csokoládéval bevont cukorkaáruk; csokoládéval bevont édességek; csokoládéval bevont
makadámiadió; csokoládéval bevont mandula; csokoládéval bevont nem gyógyhatású lisztes édességek;
csokoládéval bevont nugátszeletek; csokoládéval bevont ostyák; csokoládéval bevont szultánkenyér; cukorkaáruk
(nem gyógyhatású -); cukorkadarabkák sütéshez; cukorral bevont kávészemek; cukrászáru; cukrászsütemények
kakaóalapú összetevői; desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélék bevonattal [édesség]; dióféléket tartalmazó
csokoládés krémek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; díszek karácsonyfákra [ehető]; dzsemet tartalmazó
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cukrászáruk; édes babzselé szeletek [yohkan]; édes mousse-ok; édesbab és rizs alapú sütemény, édesbab lekvárral

[nerikiri]; édesgyökérrel ízesített cukrászáruk; édesség cukorral összetapasztott kölesből vagy puffasztott rizsből
(okoshi); édesség-termékek (nem gyógyhatású -); édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi;
édességek diófélékből; édességek fagyasztott formában; édességek folyékony formában; édességek folyékony
gyümölcsös töltéssel; édességek karácsonyfák díszítéséhez; édességek készítésére szolgáló készítmények;
fagyasztott édességek; fagyasztott joghurtos piték; fagyasztott tejes édességek; fagylalt édességek; fagylaltos
édességek; fahéjas csigák; felfújtak [desszertek]; fő alkotórészként csokoládét tartalmazó élelmiszerek;
fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú]; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; fogyasztásra kész
pudingok; főként édességet tartalmazó rágcsálnivalók; földimogyorós édességek; folyékony szeszes töltésű
cukrászáruk; ginzenges édességek; gofri; graham kekszből készült vajas tészta; graham kekszek; gyógyhatású
anyagot nem tartalmazó édesség karamellás töltelékkel; gyógynövényes mézes cukorkák [édességek]; gyuhi
[rizsből készült japán édesség]; gyümölccsel ízesített sós kekszek; gyümölcsös pogácsák; gyümölcsös zselés
cukor [édességek]; habcsókok; habok; habok (édes); hagyományos koreai édességek és kekszek [hankwa]; halva
[édességféle]; instant desszert pudingok; ízesített cukros édességek; japán piskóta (kasutera); jeges cukorkák;
jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek; kakaóalapú krémek szendvicskrémek formájában; kakaó alapú
élelmiszerek; kakaót tartalmazó élelmiszerek [fő összetevőként]; karácsonyfadíszek [ehető]; karamellkrém;
kekszek, rágcsálnivalók; keménycukorka; keverékek forró csokoládéhoz; kheer keverék [rizspuding];
légbuborékos csokoládé; lekváros molnárkák; likőrös csokoládék; madártej; mandulás édességek; marcipán;
marcipán helyettesítők; mazsolát és szerecsendiót tartalmazó rizspudingok; mentolízesítésű édességek (nem
gyógyhatású -); mochi-gashi [rizsből készült japán sütemény]; mogyoró ízesítésű pavlova; mogyoró ízű
csokoládés édességek; mogyorókrémek; mogyorós grillázs; mogyorós pavlova; mogyorót tartalmazó csokoládés
édességek; mogyoróvaj pasztilla; müzli desszertek; müzliszeletek, energiaszeletek; narancs alapú édességek; nem
gyógyhatású csokoládés édességek; nem gyógyhatású csokoládé; nem gyógyhatású cukorbevonatú édességek,
drazsék; nem gyógyhatású édességek zselé formájában; nem gyógyhatású édességek ellenőrzött kalóriatartalmú
diétához; nem gyógyhatású édességek, cukortermékek; nem gyógyhatású édességek; nem gyógyhatású lisztes
édességek; nem gyógyhatású mentás édességek; nugát; nyolc kincs rizspuding; olajban sült tésztarudak (youtiao);
őrölt kávébabot tartalmazó csokoládészeletek; palacsinták; pálcás fagyasztott édességek; pandoro (olasz ünnepi
kalács); panettone; pékáruk; pillecukor bevonat; pralinés ostya; pudingok; pudingok mint desszertek; rizs alapú
pudingos desszertek; rizspuding; rizspudingok; sajtos kekszek; sopapilla [mexikói fánk]; sopapilla [sült tészták];
sós aprósütemények, kekszek; sós kekszek; sós kekszek [ehető]; sós kekszek, rágcsálnivalók; sós ostyás kekszek;
sült tésztatekercsek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); szárított cukrozott
sütemények rizslisztből (rakugan); szárított gyümölcsöt tartalmazó zabfalatok; szultánkenyér; táblás édességek;
taijaki (hal formájú, különböző töltelékekkel töltött japán sütemény); tej ízű nem gyógyhatású édességek;
tejberizs; tejes cukrászáruk; tejet tartalmazó nem gyógyhatású édességek; tejsodó; tejsodó utánzat; tejsodó
[vaníliás krém]; tejsodók; tejsodók [sült desszertek]; tiramisu; tojás formájú nem gyógyhatású édességek; tojásos
tejsodó; trüffelek [édesség]; trüffelek [rumos -] [édesség]; vattacukor; viennoiserie [péksütemények]; vla
[tejsodó]; yorkshire pudding; zselét tartalmazó cukrászáruk; áfonyás piték; almatorták; apró vajas kekszek;
aprósütemények; aprósütemények, kekszek; babapiskóták [cukrászsütemények]; bablekvárral töltött ostyák
(monaka); bajor krém; baklava; bécsi sütemények; bevont torták; briósok; brownie (csokoládés sütemények);
bundák tavaszi tekercshez; churros; crepe [francia palacsinta]; csirkés pite; csokoládé ízesítésű összetevőket
tartalmazó kekszek; csokoládé ízű bevonattal részben bevont omlós keksz; csokoládépaszták, krémek; csokoládés
karamellás ostyák; csokoládés kekszek; csokoládés ostyák; csokoládés piskótával készített csokoládétorták;
csokoládés sütemények; csokoládétorták, csokoládés sütemények; csokoládéval bevont ostyás kekszek;
csokoládéval bevont perecek; csokoládéval bevont sütemények, torták; csokoládéval bevont vajas kekszek;
csokoládéval díszített, leöntött perecek; csokoládéval részben bevont omlós keksz; cukormázas gyümölcsös
sütemények, torták; cukormázas piskóták; cukormázzal bevont kekszek, aprósütemények; cukrászsütemények;
dán péksütemény; dán vajas kekszek, aprósütemények; eclair fánkok; édes kekszek emberi fogyasztásra; égetett
krém; epres sütemények; étkezési ostyák; fagyasztott joghurtos torták; fagyasztott sütemények; fagyasztott
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tésztalapok; fagylalttölcsérek; fánkok; félig bevont csokoládés kekszek; fogyasztásra kész desszertek

[cukrászsütemények]; friss péksütemények; gabonafélékből készült kekszek, aprósütemények emberi
fogyasztásra; gofrik; gőzölt piskóták (fagao); grillázs; gyömbéres aprósütemény; gyömbérkenyér, mézeskalács;
gyümölccsel ízesített kekszek, aprósütemények; gyümölccsel töltött cukrásztermékek; gyümölcskenyér szeletek;
gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények; gyümölcsös piték; gyümölcsös sütemények; gyümölcsös
sütemények/torták; gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; gyümölcsöt tartalmazó kekszek,
aprósütemények; gyümölcsöt tartalmazó sütemények; gyümölcstorta alapok; holdsütemények; holland
mézeskalács (taai taai); jégkrémtorta; jégkrémtorták, fagylaltos sütemények; karácsonyi pudingok; keksz;
kekszek csokoládé ízesítésű bevonattal; kekszek csokoládés bevonattal; kekszek sajt mellé; kekszkeverékek;
kemény keksz [tengerészek keksze]; kókuszos macaronok; krémeket és gyümölcsöt tartalmazó sütemények;
krémeket tartalmazó sütemények; krémes molnárkák; krémes pite; kürtőskalács; lepények; lepények [édes vagy
sós]; leveles tésztából készült péksütemények; liszt alapú sütemények; macaron [mandulás cukrászsütemény];
madeleine (teasütemény); mákos péksütemények; malátából készült kekszek, aprósütemények emberi
fogyasztásra; malátás sütemények, torták; mandulás csókok [sütemény]; mandulás sütemények; mandulatorták;
melaszos sütemények, torták; mille-feuille; mini mignonok [aprósütemények]; minitorták; muffin; napóleon
szelet; narancs alapú sütemények; nem húsos piték; omlós keksz csokoládé ízű bevonattal; omlós kekszek; ostya
kosárkák, torta alapok; ostya monakához [japán sütemény]; ostyák; ostyák [étel]; ostyák, goffrik; ostyarúd
[keksz]; ostyarudak; pasty [töltött péksütemény]; pattogatott rizsből készült kandírozott sütemények; petits fours
[sütemény]; pitetészta, lepénytészta; plumcake [piskóta]; pot pie [töltött sós pite]; profiterol; pudingos piték;
quiche-ek; quiche [francia töltött lepény]; quiche [tésztában sült sós sodó]; reggeli sütemények; sachima;
sajttorták; sonkát tartalmazó leveles tészta; sós sütemények; sült apró fánksütemények; sült élesztős tészta
(karintoh); sütemény kosárkák; sütemények; süteményekhez való tészta; süteményrudak; sütinyalókák;
szamószák; szavarin; szerencsesütik; tartós sütemények; tavaszi tekercsek; tejcsokoládés teasütemények;
tejszínes, krémes sütemények, torták; tészta tavaszi tekercsekhez; tésztában sült pástétom; töltött sós
péksütemények; torta; torták cukrokból; torták [gâteau]; tortakosárkák; vajas kekszek [petit-beurre]; vegán
sütemények; zabkekszek emberi fogyasztásra; zabos sütemények emberi fogyasztásra; alkohol alapú édességek
[nem gyógyhatású -]; borsmenta cukorka; borsmentás pasztillák [cukorkaáruk] nem orvosi használatra; cachou
[cukorkák], nem gyógyszerészeti alkalmazásra; csikóhal formájú csokoládé; csokoládé adventi naptárban;
csokoládé édességek; csokoládé mentaízesítésű töltelékkel; csokoládé pasztillák; csokoládé pralinék formájában;
csokoládé szeletek; csokoládéból készült pralinék; csokoládékészítmények; csokoládémassza; csokoládés
édesipari termékek; csokoládés édességek; csokoládétojások; csokoládéval bevont rizssütemények; csokoládéval
bevont szeletek; cukorbevonatú édességek; cukorbevonatú keménykaramella; cukorból készült tortadíszek;
cukorka (cukor); cukorkák; cukorkák [édességek]; cukorkák, nem gyógyászati használatra; cukorkák [nem
gyógyhatású]; cukorkák (nem gyógyhatású -) mentollal; cukorkák (nem gyógyhatású -) alkohollal; cukormentes
cukorkák; cukormentes édességek; cukormentes mentás bonbonok; cukorral bevont almák; cukorszirup; cukrozott
mandula; cukrozott szójabab [hama-natto, amanatto]; drazsék [nem gyógyhatású cukorkák]; édesgyökér;
édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édesség szeletek; édességek; édességek [cukorkafélék];
édességek [cukorkák]; édességek habosított cukorból; édességek (nem gyógyászati célra); édességek [nem
gyógyhatású -] csokoládés fánk formájában; édességek, nyalánkságok; édességek pasztillák formájában;
édességszeletek; fagylaltos édességek nyalókák formájában; folyékony gyümölcsös töltésű nem gyógyhatású
rágnivaló édességek; folyékony töltelékű pralinék; főzött cukorkaáru; fudge [csokoládés édesség]; gyümölcs ízű
keménycukrok [édesség]; gyümölcsízesítésű édességek; gyümölcsös édességek; gyümölcstartalmú édességek;
hagyományos koreai teasütemény [dasik]; húsvéti tojások; ízesített pattogatott kukorica; jelly bean henger alakú
vegyes cukorkák; kakaós cukorkák; kandiscukor; karamell; karamella (cukorkák); karamellák (cukorka);
karamellák [cukorkák]; karamellás cukorkák; karamellizált cukor; kemény karamellák [cukorkák];
keménycukorkák; keményítőalapú cukorkák [ame]; kézzel készített cukorkák; kristálycukor darabok [édesség];
kristályosított kandiscukor; kukoricaszirupból készült cukorka; leheletfrissítő mentabonbonok; mályvacukor;
mályvacukorkrém; mályvacukrok; mályvacukros [habcukros, pillecukros] édességek; medvecukor; menta ízű
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édességek (nem gyógyhatású -); mentol-alapú édességek [nem gyógyhatású]; mentolos cukorkák; mentolos

cukorkák (nem gyógyhatású -); méz alapú édességek [nem gyógyhatású -]; mézes cukorkák (nem gyógyhatású -);
nem gyógyhatású cukorka; nem gyógyhatású édességek pasztillák formájában; nem gyógyhatású édességek
cukorkaáruk formájában; nem gyógyhatású édességek tejkaramella formájában; nem gyógyhatású édességek
karamellák, tejkaramellák formájában; nem gyógyhatású édességek nugát formájában; nem gyógyhatású fogápoló
rágógumi; nem gyógyhatású pasztillák; nem gyógyhatású, gyógynövényes ízesítésű édességek, cukorkák; nem
gyógyhatású savanykás édességek; nem gyógyhatású savanykás karamell cukorkák, édességek; nem gyógyhatású
szájfrissítő pasztillák; nem gyógyhatású, szalmiáksós édesgyökeret tartalmazó édességek [medvecukor]; nem
gyógyhatású szögletes szájfrissítő pasztillák; nem gyógyhatású, tömörített édességek; nem gyógyszeres cukorkák;
nonpareils [cukorgyöngyök]; nyalókák; nyalókák [cukorkaáruk]; pastila [orosz gyümölcsös sütemény]; pasztillák
habosított cukorból; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pasztillák, szopogatós tabletták/cukorkák [nem
gyógyszerezett édességek/cukrászáruk]; pattogatott kukorica; pekándiós rúd [édesség]; pillecukorral töltött
csokoládék; pillecukrok; pralinék; puha karamellák; rúd alakú cukorkák; savanyúcukorkák [édességek]; sétabot
alakú nyalókák; sós vajkaramella; szezámmagos édes szeletek; szezámmagos édességek; szezámolajból készült
édességek; tejcsokoládé szeletek; tejcsokoládék; tejes tablettacukorka; tejkaramella; tejkaramellát tartalmazó
csokoládéval bevont mályvacukros kekszek; tengeri kagyló formájú csokoládé; tölthető csokoládé kosárkák;
töltött csokoládé; töltött csokoládé szeletek; töltött csokoládék; töltött cukorkák, édességek; törökméz; tortadíszek
cukorból; vörös ginszeng cukorka; csokoládé alapú töltelékek; csokoládé alapú töltelékek süteményekhez és
pitékhez; csokoládé ízű bevonatok; csokoládés töltelékek pékárukhoz; cukor cukormázhoz; cukorbevonat;
cukormassza; cukormáz, glazúr; cukormáz süteményekhez; cukormázak süteményekhez; cukrász máz; fondant
massza; fondant, tortamáz; kávé alapú töltelékek; maláta dextrin mázak cukrászárukhoz; porcukor; tejsodó alapú
töltelékek süteményekhez és pitékhez; tortajég [cukormáz, cukorbevonat]; tükörmáz [tükörglazúr]; tortamázak;
alkoholtartalmú fagylalt; alkoholtartalmú sörbetek; csokoládé alapú jeges italok; csokoládét tartalmazó
fagylaltok; csokoládéval ízesített jégkrémek; cukorbevonat-keverékek; cukormáz készítő gépekhez használt ehető
cukormáz porok; cukormáz keverékek; fagyasztott cukrászsütemények [nem gyógyszeres -]; fagyasztott
jégkrémek; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztott joghurtos édességek; fagylalt; fagylalt
desszertek, jégkrémek; fagylalt, jégkrém; fagylaltkeverékek; fagylaltok; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltos
italok; fagylaltos sütemények; fagylalttorták; gyümölcs jégkrémek; gyümölcsízű jégkrémek nyalókák formájában;
gyümölcsjégkrém; gyümölcsjégkrém-szeletek; gyümölcsös fagylaltok; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok;
ízesített jégkrémek; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; jégkrém nyalókák, pálcikás
jégkrémek; jégkrémek, fagylaltok; jégkrémes édességek; jégkrémrudak; joghurtalapú fagylaltok [főleg fagylalt];
kakaó alapú jeges italok; kávé alapú jeges italok; keverékek fagyasztott édességek készítéséhez; keverékek
fagylalt készítéséhez; keverékek jégkrém termékek készítéséhez, fagylaltporok; keverékek jégkrémes édességek
készítéséhez; krémfagylaltok; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; pálcikás jégkrémek; parfé; parfék; sörbetek,
jégkásák; sörbetek [vízalapú fagylaltok]; sörbetkeverékek [fagylaltok]; szörbetek; szörbetek [fagylaltok];
szörbetek [vizes fagylaltok]; tejes fagylalt, jégkrém; tejes ízesítésű pálcikás fagylaltok; tejes jégkrém rudak; tejet
tartalmazó pálcikás fagylaltok; trüffel ízű fagylaltok; vegán jégkrémek; vizes alapú fagylaltok.
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Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre
árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői
fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és
italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok
biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok
felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok
felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok
felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek
számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési
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szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók,
fagylaltozói szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói
szolgáltatások; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; svédasztalos
éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások;
szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tortadíszítések; vállalati vendéglátás
(étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; catering szolgáltatások
ételbiztosításhoz; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering
koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári
és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás
szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étkeztetési
szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési
szolgáltatások rendezvénytermek számára; éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi
bulik számára; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása]; kültéri étkeztetési szolgáltatások;
mobil catering szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; üzleti célú
étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással
kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 20 02250
( 220 ) 2020.07.31.
( 731 ) SzínházTV Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh Veronika Mária, Budapest
( 541 ) SzínházTV
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból;
médiakapcsolati szolgáltatások; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; televíziós vásárlási műsorok készítése.
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; cosplay szórakoztató rendezvények
szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési
rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő
berendezések kölcsönzése; 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; jegyirodai szolgáltatások
[szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mozifilmek kölcsönzése; művészeti
alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; on-line elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szépségversenyek szervezése; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek
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kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók.
( 210 ) M 20 02390
( 220 ) 2020.08.12.
( 731 ) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Borbély Zita, Budapest
( 541 ) Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram
( 511 ) 37

Acélszerkezetek építése; acélszerkezetek építése épületekhez; acélszerkezetek felépítése; acélszerkezetek

hegesztése építési célra; ácsmunkák; alapok megerősítése; alapok vízállóvá tétele; alapozás vízállóvá tételére
szolgáló termékek felszerelése, alkalmazása; alapozási talajmunka; alapozások megépítése; alapozással
kapcsolatos földalatti építési munkák; aljzatok, alátétrétegek alkalmazása; állami, önkormányzati lakások építése;
árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; ásási, földkiemelési szolgáltatások; ásási szolgáltatások;
aszfaltozás; belső és külső falak, mennyezetek és tetők szigetelése; beltéri szigetelési és tömítési szolgáltatások;
beltéri válaszfalak építése; beton fényezés; betonburkolás; betonfeszítés; betonformáló rendszerek installálása;
betonozás; betonsimítás; betonszivattyúzás; betontömítés; betonzsaluzat installálása; betonzúzás; bevonatok,
burkolatok felvitele épületekre; bontási munkák, szolgáltatások; burkolás és csempézés; cölöpverés;
csatornafektetéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; csatornázási, szennyvízelvezetési szolgáltatások;
csatornazsilipek építése; csempézési szolgáltatások; csiszolás habkővel; csőfektetés; csőszerelési szolgáltatások;
csövek illesztése; csővezeték rendszerek üzembe helyezése; csővezetékek építése; csővezetékek fektetése és
építése; csővezetékek kiépítése; csővezetékek lefektetése; csővezetékek szerelése és javítása; csővezetékekkel
kapcsolatos földalatti építési munkák; díszletek építése; egyedi épületek építése; elektromos kivitelezési, üzembe
helyezési szolgáltatások; építés; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építésfelügyelet; építésfelügyelettel
kapcsolatos konzultáció; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési menedzsment; építési munka
felügyelete; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési szolgáltatások; építési területek elegyengetése;
építési területek előkészítése; építési területek szintezése; építkezés; építkezés alatti tűzvédelem; építkezés ipari
kötéllel történő megközelítéssel; építkezés, magasépítés; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezések helyszíni
felügyelete; építkezési projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; építőipari szolgáltatások;
épületalapok építése; épületbontás; épületbontási szolgáltatások; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; épületek díszítése; épületek építés alatti tűzállóvá tétele; épületek építése; épületek építése
megrendelésre; épületek, építmények, szerkezetek lebontása; épületek és építmények csörlőzése; épületek és más
szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építése; épületek
felújításának felügyelete; épületek festése; épületek festése és mázolása; épületek kivitelezése; épületek
lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; épületek lebontásának felügyelete; épületek megerősítése;
épületek süllyedésének megelőzése és helyreállítása; épületek szigetelése; épületek vakolása; épületrészek
építése; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; épületszigetelési és tömítési szolgáltatások; esztrich
[aljzat] alkalmazása; fagyökér eltávolítás; falburkoló lapok felszerelése; falépcsők építése; falépítés; fapadlózat
lerakása; felületi bevonatok alkalmazása; festékszórás; festés és lakkozás; festési és dekorációs szolgáltatások;
festési munkák; föld alatti építés; föld stabilizálása habarcs injektálás által; föld stabilizálása vibrációs tömörítés
által; földalatti aknák építése; földalatti építmények, szerkezetek építése; földalatti galériák építése; földalatti
közlekedési hálózatok építése; földalatti tartályok kiásása; földkiemelés; földmozgatási munkák; földterületek
árvízvédelmével kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; földtömörítés, talajszilárdítás; folyadékszállító
csővezeték hálózatok létesítése; folyosók, átjárók burkolása; függönyfalak építése; fülkék, kabinok építése;
galériák építése; gázellátó csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; gázellátó hálózattal, gázvezetékekkel
kapcsolatos földalatti építési munkák; gázszállító csővezeték hálózatok létesítése; geotermikus energia
berendezések építése; geotermikus fűtőberendezések építése; geotermikus közösségi fűtőberendezések építése;
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gépek leszerelése; gipszkarton kivitelezési szolgáltatások; gipszkarton panelek felszerelése; gőzszállító

csővezeték hálózatok létesítése; habarcs erősítés alapzatokhoz; habarcsolási szolgáltatások; hálózatok fektetése;
házak építése; házak építése megrendelésre; házbővítések építése; házépítés; házfestés; helyszínek előkészítése
[építés]; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; helyszíni projektirányítás épületek építésével
kapcsolatban; hidraulikus eszközökkel végzett építési szolgáltatások; ideiglenes szerkezetépítési szolgáltatások;
infrastruktúra építés; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés];
ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; intézményi célt szolgáló épületek építése;
istállók építése; iskolák építése; kábelezéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; kábelfektetés; kábelfektetési
szolgáltatások; kazánok újratéglázása és újjáépítése; kémények lebontása; kéményépítés; kerítések felállítása;
kerti épületek építése [felállítás és üvegezés]; kiállítási standok, emelvények és bódék építése és felállítása;
kiállító standok építése; kőműves munkák; konyhák építése; konzultáció konstrukciókról; kotrással, ásással
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kőzetfúrás; közművek építése; közüzemi infrastruktúra építés; közüzemi
létesítmények építésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; külső és belső festés; külső oldali burkolás;
kútépítés; kútfúrás; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; lakóingatlan-építés; lakóingatlanok
építése; lépcsőfokok felületének előkészítése lefedésre és burkolásra; leszerelési, bontási szolgáltatások;
magánlakások építése; mechanikai emelési szolgáltatások az építőipar számára; mennyezet építés; mennyezet
kialakítás, szerelés; mennyezet textúra igazítás; mennyezetburkolás; nedvesség elleni szigetelési szolgáltatások;
napenergiát hasznosító közhasznú létesítmények építése; nehézgépészeti építkezés; nyilvános létesítmények
építése; oktatási épületek építése; öntözéssel kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; oszlopállítási, cölöp beverési
szolgáltatások; oszlopos előtetők, védőtetők építése; padlóburkolási szolgáltatások; padlóburkoló lapok lerakása;
padlóépítés; padlófelületek előkészítése lefedéshez és burkoláshoz; padozatok, deszkaburkolatok készítése;
palázás és csempézés; parkettázás; pillérek, oszlopok építése; pillérek, oszlopok lebontása; raktárak építése és
javítása; rekreációs [szórakoztató] célú komplexumok építése; résfalak építése; szabadidő-komplexumok építése;
szálláshelyek belső kialakítása [építés]; szárazföldi csővezetékek telepítése; szárazföldi építkezés; szaunák
építése; szellőzőaknák építése; szennyvízcsatornákkal kapcsolatos földalatti építési munkák; szennyvízrendszerek
építése; szigetelési szolgáltatások; szigetelőanyagok épületekbe, tetőkbe és szerkezetekbe való beépítése; szilárd
talajburkolatok építése; szolgáltatások épületek nedvesség elleni szigetelésére építés során; szolgáltatások föld
stabilizálására megerősítő rudak beillesztése által; szolgáltatások föld stabilizálására cement injektálás által;
szolgáltatások talaj cement befecskendezés általi stabilizálásához; szolgáltatások talaj stabilizálására habarcs
befecskendezés által; szolgáltatások talaj stabilizálására vibrációs tömörítés által; szolgáltatások védőbevonatok
felviteléhez épületek külső felületére; talaj lecsapolása; talaj stabilizálása megerősítő rudak beillesztése által;
talajcölöpözés; talajkotrás; talajstabilizálás; talajstabilizáló habarcs injektálása; talajstabilizáló szolgáltatások
vibrációs tömörítéssel; tartozékok és szerelvények felszerelése épületekben; téglafalak burkolása; telkek, építési
területek megtisztítása; tetőfedési szolgáltatások; tetőfedő munkák; tetők építése; tetők lebontása; tetők szerelése;
tetőszigetelés; többszintes autóparkolók építése; töltések, földsáncok építése; üdülési szálláshelyek építése; utak
aszfaltozása; utak építése; útalapzatok építése; útburkolás; útburkolati csíkok felfestése; útburkolatok
felületmegmunkálása; útburkolatok tömítése; útburkoló szolgáltatások; útépítés; üzletek építése; üzlethelyiségek
átalakítása; vakolás [vakolási munkák]; vakolási szolgáltatások; válaszfalak építése; vásári standok és üzletek
építése; védőbevonatok felvitele épületekre; védőbevonatok felvitele épületfelületekre; védőbevonatok felvitele
üreges felületekre; védőfestékek felvitele épületekre; védőfestékek felvitele fára; verandák, télikertek építése;
vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; vidéki, mezőgazdasági létesítmények építése; villamossági,
elektronikai kivitelezési szolgáltatások; vízálló bélések alkalmazása; vízellátó berendezések építése; vízellátó
csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; vízellátó hálózattal kapcsolatos földalatti építési munkák;
vízelvezetés, talajlecsapolás; vízelvezető rendszerek építése; vízhatlan burkolatok felvitele tetőkre;
vízvezeték-szerelés; zsaluzási szolgáltatások; zsaluzat installálása betonozáshoz; beléptető rendszerek
felszerelése, üzembe helyezése; betörésjelző riasztók javítása; betörésjelző riasztók üzembe helyezése;
betörésjelző riasztók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; betörésjelzők felszerelése; betörésvédelmi
riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági rendszerek felszerelése; biztonsági rendszerek üzembe
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helyezése; biztonsági zárak javítása; lakatosmunkák [javítás]; riasztó-felszerelési szolgáltatások; riasztók

beüzemelése; riasztók javítása; riasztók karbantartása és szervizelése; tűzjelző készülékek javítása; tűzjelző
készülékek javítása vagy karbantartása; tűzjelző készülékek üzembe helyezése; tűzjelző rendszerek felszerelése;
tűzriasztó készülékek; tűzriasztó készülékek javítása; tűzriasztó készülékek javításával vagy karbantartásával
kapcsolatos információszolgáltatás; tűzriasztó készülékek karbantartása; tűzriasztó rendszerek karbantartása és
szervizelése; tűzriasztók felszerelése és javítása; tűzvédelmi evakuációs rendszerek üzembe helyezése; vezeték
nélküli zárak beszerelése; zárak felszerelése; zárak felszerelése, cseréje, pótlása és javítása; zárszerelvények
felszerelése; bojlerek javítása vagy karbantartása; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása;
fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtéstechnikai szolgáltatások; fűtő- és hűtőberendezések üzembe
helyezése; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése;
fűtőberendezések beszerelése; fűtőberendezések épületekbe való utólagos beszerelése; fűtőberendezések
tervszerű szervizelése; fűtőberendezések üzembe helyezése; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása;
fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása; fűtőkészülékek javítása; fűtőkészülékek javítása és
karbantartása; hő visszanyerő készülékek javítása; klímaberendezések felújítása; klímarendszerek beüzemelése;
központi fűtés beszerelése; központi fűtés rendszerek üzembe helyezése; központi fűtés üzembe helyezése;
légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások;
légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari célra]; légkondicionáló berendezések üzembe
helyezése; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; légkondicionáló
berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; légkondicionáló
berendezések javítása és karbantartása; légkondicionáló berendezések javítása; légkondicionáló berendezések
tervszerű szervizelése; légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; légkondicionáló
berendezések javítása vagy karbantartása; szagtalanítási szolgáltatások; szellőző berendezések épületekbe való
utólagos beszerelése; szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szellőztető berendezések üzembe
helyezése; szellőztető berendezések javítása; szellőztető berendezések javítása és karbantartása; szellőztető
berendezések tervszerű szervizelése; akusztikus mennyezetek tisztítása; átereszek tisztítása; épületbelsők
takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek
mosása; épületek tisztítása [külső felületé]; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épülettakarítás, épülettisztítás;
gondnoki, házfelügyelői szolgáltatások; helyszínek takarítása rendezvények előtt és után; higiénikus tisztítás
[épületek]; középületek takarítása; külső falfelületek tisztítása; madarak okozta szennyeződés tisztítása
épületekről; mennyezetfelületek tisztítása; mennyezettisztítási szolgáltatások; padlásterek takarítása;
padlófelületek tisztítása; padlófényezés; szabadidőközpontok szerződéses takarítása; szállodák takarítása;
víznyelő aknák tisztítása; ablakbevonatok felvitele; ablakfóliák felhelyezése; ablakkeretek beszerelése;
ablakkeretek cseréje; ablakkeretek festése; ablakok beszerelése; ablakok cseréje; ablakok hőszigetelése; ablakok
javítása; ablakok karbantartása; ablakok üvegezése; ablakszerelvények felszerelése; ablaktisztítás; beltéri
árnyékolók, rolók javítása; dupla üveg beszerelése; épületüvegezési szolgáltatások; másodlagos üvegezés
felszerelése; redőnyök felszerelése és javítása; reluxák felszerelése és javítása; rolók felszerelése; táblaüveg
beépítési és javítási szolgáltatások; üveg behelyezése, felszerelése; üveg és üvegelemek felszerelése; üveges
munkák, üvegezés; üvegezés; üvegezés felújítása; üvegezés [üvegáruk]; üvegezett épületszerkezetek felszerelése;
védőfilmek felvitele üvegre; bútorasztalos munkák [javítás]; bútorfelújítás, restaurálás; kárpitjavítás; kárpitozás;
szekrények javítása; szekrények újraburkolása; újrakárpitozás; felvonójavítás; felvonók és liftek üzembe
helyezése; felvonók felszerelése és javítása; felvonók javítása; felvonók javítása és karbantartása; felvonók
karbantartása; felvonók [liftek] javítása vagy karbantartása; felvonószerelés; liftek üzembe helyezése; faanyag
gombafertőzésének megszüntetése; felületek kezelése állatriasztó készítményekkel; helyiségek kártevő- és
rovarbiztossá tétele; helyiségek vizsgálata szú jelenlétének kimutatására.
41

Beszédírás, nem reklámcélra; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális

számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;
dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás
megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
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elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes

publikációja; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak
kiadása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési
rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképek közzététele; füzetek kiadása;
hírlevélkiadási szolgáltatások; hírlevelek kiadása; ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó
nyomtatott anyagok szerkesztése, nem reklámcélokra; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel
kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói
szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; megrendelésre történő írás nem
reklámcélokra; multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; nem reklámcélú írott szövegek
szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is],
kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;
nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus
formában az interneten; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek]
kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok
kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási
anyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási
kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése;
oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;
online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online, nem
letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; podcastok
létrehozása [írása]; poszterkiadás; prospektusok kiadása; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos nyomtatványok
kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegírás; szövegek kiadása; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek
kivételével; szövegek kiadása cd-rom-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus média formájában;
szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tudományos munkák közzététele;
útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási szolgáltatások; bemutatók szervezése
szórakoztatási célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése;
divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása;
játékok szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása; játékok szervezése, rendezése; játékok, vetélkedők és
versenyek rendezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési
célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások,
bemutatók szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása;
képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel
kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel
kapcsolatos konferenciák rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel
kapcsolatos szemináriumok szervezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;
kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák
szervezése; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások
lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási
célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; konferencia szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával
és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kulturális célú bemutatók
szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák
szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos
konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális vagy
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oktatási célú kiállítások szervezése; műértéssel kapcsolatos műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; művészeti kiállításokkal kapcsolatos
szolgáltatások; művészeti versenyek szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások
tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállítások,
bemutatók szervezése; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú
konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási
célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási
célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási kiállítások
szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási
konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy
szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák
szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése;
oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése; összejövetelek lebonyolítása; rekreációs
célú konferenciák szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs célú szemináriumok
szervezése; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák
rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok és workshopok [képzés]
szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és
rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú gyűlések, szakmai
konferenciák szervezése; szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése;
szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; szórakoztatással
kapcsolatos szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztató célú
kiállítások lebonyolítása; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók szervezése és lebonyolítása; üzleti
célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok
szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; audiovizuális felvételek készítése; előre
felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése; felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet;
fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; filmek és videofilmek gyártása; filmformátumok kidolgozása;
filmszerkesztés, vágás; fotóösszeállítások készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon;
hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek
készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hanganyagok készítése;
hangfelvétel készítés; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális
hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nyers audiofelvételek készítése; oktatási beszámolók készítése;
oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási filmek gyártása; oktatóvideók készítése;
portréfényképezés; speciális effektes animációk készítése filmekhez és videókhoz; szórakoztató anyagok
készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató hangfelvételek
gyártása; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel
útján; szórakoztató videoszalagok készítése; videó szerkesztés; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó
szolgáltatások; videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videók, videofelvételek készítése;
videokészítési szolgáltatások; videorögzítés; csapatépítés (oktatás); diákok oktatási tanfolyamokon való
részvételének megszervezése; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása;
képzések szervezése; képzések tartása; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú
műhelyek; képzési célú túrák lebonyolítása; képzési célú túrák szervezése; képzési lehetőségek biztosítása;
képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára;
kézművességgel és iparművészettel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; létesítmények biztosítása
oktatási célokra; létesítmények biztosítása oktatáshoz; műhelyek szervezése; műhelyek lebonyolítása [képzés];
oktatási célú műhelyek; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kongresszusok szervezése; oktatási
létesítmények biztosítása; oktatási rendezvények lebonyolítása; összejövetelek szervezése az oktatás területén;
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rekreációs célú kiállítások lebonyolítása; szemináriumok rendezése és lebonyolítása; szemléltetés [oktatási

célokra]; találkozók szervezése és lebonyolítása az oktatás területén; üzleti konferenciák lebonyolítása; vezetett
tanulmányi túrák szervezése; vezetett tanulmányi túrák lebonyolítása; díszletek kölcsönzése; létesítmények
bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős
tevékenységekhez; szabadidős létesítmények üzemeltetése; múzeumi kiállítások; múzeumi kurátorok
szolgáltatásai; múzeumi létesítmények és szolgáltatások biztosítása; múzeumi létesítmények, szolgáltatások
biztosítása bemutatókhoz; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi
létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];
múzeumok vezetése; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő előadások
szervezése; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók; helyfoglalás
előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások
szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási
szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;
jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős
rendezvényekre; jegypénztári szolgáltatások; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási
szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez.
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Elszállásolási szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és

termek biztosítása; ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes szobabérlés; közösségi célú helyiségek
bérbeadása; pavilonok kölcsönzése, bérbeadása; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések
és távozások ügyintézése]; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása;
rendezvénysátrak bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállás biztosítása klubok,
csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai
szolgáltatások; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és terembérlési szolgáltatások;
szobák bérbeadása; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; bankettek és társas
összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése
[helyszínek]; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása; kiállítóhelyek biztosítása
hotelekben; konferencia létesítmények biztosítása; konferenciatermek biztosítása; létesítmények biztosítása
konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása vásárokhoz és
kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók, kiállítások
létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás találkozókhoz;
termek kölcsönzése közösségi célokra; bankett szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; bankettek
szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási
szolgáltatások (italok biztosítása); delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása
összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított
ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások
rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése;
ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok
felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek
számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;
ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek [szolgáltatások]; étkezdei,
menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár
létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók, fagylaltozói
szolgáltatások; grilléttermek; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék;
kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására;
önkiszolgáló éttermek; salátabárok; snack-szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés,
étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások;
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szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tortadíszítések; vendéglátási

szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások; ideiglenes szállásfoglalás;
idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes
szállásszervezés; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók számára; szállásrendelési szolgáltatások; szállodai
férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül;
szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szobafoglalás; szobafoglalás
utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; üdülési szállásfoglalási
szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése.
( 210 ) M 20 02443
( 220 ) 2020.08.17.
( 731 ) Putnik-Mayer Ivett, Újszentiván (HU)
( 541 ) Gazdiképző
( 511 ) 41

Állatidomítás, kiképzés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; gyakorlati képzés; könyvkiadás; rádió- és televízióműsorok készítése.
( 210 ) M 20 02784
( 220 ) 2020.09.18.
( 731 ) HARTMANN-RICO Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)
( 740 ) Szenyán és Rozgonyi Ügyvédi Iroda, Dr. Szenyán István, Budapest
( 541 ) SebDoki
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; tapaszok, kötszeranyagok.
9

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

letölthető számítógépes szoftveralkalmazások.
42

Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés; felhőalapú számítástechnika.

44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 210 ) M 20 02980
( 220 ) 2020.10.05.
( 731 ) JEWEL - SZEGED Kft., Szeged-Szőreg (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LEBEGŐ DRÁGAKŐFOGLALÁS
( 511 ) 14

Órák; ékszerek; nemesfém műalkotások; személyes dísztárgyak nemesfémből; nemesfémmel bevont apró

dísztárgyak; ékszerdobozok és óradobozok.
( 210 ) M 20 03795
( 220 ) 2020.12.10.
( 731 ) Duna Aszfalt Zrt., Tiszakécske (HU)
( 740 ) Szíjj és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; hídsaruk
[építőanyagok] fémből; korlátok fémből hidakhoz; fémből készült horgonycsapok hidak rögzítéséhez; fém
hídelemek; fémből készült ideiglenes hidak; hidak [szerkezetek] fémből; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
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öntöttvas anyagok vasúti vágányokhoz; vasútépítési anyagok.

7

Erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a

szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével;
alagútfúró gépek; gépek alagútépítéshez; vasútépítő gépek; aszfaltkészítő gépek; aszfaltkeverő gépek; aszfaltozó
gépek.
19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből; útépítési és útburkoló anyagok;
útépítési anyagok, nem fémből; útépítéshez használt bitumen; útépítéshez használt beágyazó keverékek; nem fém
útépítési anyagok; kátrány alapú tömítőanyagok útépítéshez; cement; habarcs; beton; aszfalt; aszfalt útburkolatok;
aszfalt [építési célra].
37

Építőipari szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése,

karbantartása és javítása; járművek karbantartása és javítása; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; útépítés;
autópálya-hálózatok építése; autópályák építése; autópályák építése megrendelésre; alagutak építése; alagútépítés;
alagútfúrás; vasútépítés; vasúti alépítmények, pályatestek építése.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

40

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

fémek hőkezelése, edzése; fémkezelés; fémöntés; forrasztás; hegesztési szolgáltatások.
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; talajmozgatási technológiával [útépítés] kapcsolatos
műszaki konzultáció.
( 210 ) M 20 03842
( 220 ) 2020.12.14.
( 731 ) Magyar Piszke Papír Kft., Lábatlan (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 541 ) bioandglutenfree
( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; import-export

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és
vásárlói részére.
( 210 ) M 21 00165
( 220 ) 2021.01.19.
( 731 ) Szőnyiné Schuck Szilvia, Pilisszentiván (HU)
( 740 ) Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pilisi ingatlanok szakértője
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;
adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;
adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; ár-összehasonlító
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti
üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek];
célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások;
felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények
szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;
fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
M2805

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 20. szám, 2021.10.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása
[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];
időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és
irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és
adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások
művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;
közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy
kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran
közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása
mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;
számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;
távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások
megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági
szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos
szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketingcélokra; üzleti értékelések; üzleti
hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások
potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók; összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment
előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések
tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;
vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti
irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
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Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; adóbecslések;

adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; árajánlatok előkészítése költségbecslési célokra; a
szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; balesetbiztosítás; bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok;
bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási
információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;
biztosítás közvetítés; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; csekk ellenőrzés; ékszerek értékbecslése;
elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); életbiztosítás;
elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálás; fejlesztési költségek pénzügyi
felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi;
finanszírozási szolgáltatások; garancia szolgáltatások (1); garancia szolgáltatások (2);
gondoskodásialap-szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelbérlet;
hitelkártyák kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanközvetítés;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés;
ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;
javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálogbank; jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása
más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó
ügynöki tevékenység; kölcsön [finanszírozás]; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése;
lakások bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai
értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari
projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi
értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk
nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,
támogatás; pénzügyi tanácsadás; régiségek értékbecslése; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása
[apartmanok]; széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1);
tőkebefektetés, tőkeberuházás (2); tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki
tevékenység (1); tőzsdeügynöki tevékenység (2); tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;
vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; virtuális
valuták elektronikus átutalása; virtuális valuták pénzügyi átváltása; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik
felek számára; zálogház szolgáltatások (1); zálogház szolgáltatások (2).
( 210 ) M 21 00176
( 220 ) 2021.01.20.
( 731 ) Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) SzámlaRobot
( 511 ) 42

Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében.

( 210 ) M 21 00460
( 220 ) 2021.02.08.
( 731 ) Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd., Peking (CN)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé; tea; tea alapú italok; kamilla-alapú italok; cukor; méz; zabdara; snack ételek (gabona alapú -); rizs

alapú rágcsálnivalók; gyorsrizs; chips [gabonakészítmény]; instant tészták; fagylaltok és jégkrémek; fagyasztott
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joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fűszerek, ízesítők; kávé alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy

levelek; gabonaszeletek.
( 210 ) M 21 00504
( 220 ) 2021.02.10.
( 731 ) MERGER FOOD Kft., Hajdúnánás (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32
33

Energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra].
Alkoholos energiaitalok.

( 210 ) M 21 00615
( 220 ) 2021.02.16.
( 731 ) Decker Anna, Budajenő (HU)
( 740 ) Dr. Karsay Ferenc, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Audiovizuális felvételek készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon;

hangfelvételek készítése; videofelvételek készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási
beszámolók készítése; oktatóvideók készítése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel
kapcsolatos szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos
konferenciák szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási
célú szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos
szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; aerobik tanfolyamok; aerobik
versenyek; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzési
utasítások és felszerelés biztosítása; egészség- és fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai;
egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; edzőtermi
szolgáltatások; edzőtermi órák; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési
szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása;
fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás; fitneszedzési
szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; formában tartó
sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos
szolgáltatások; pilates oktatás; sport- és szabadidős tevékenységek; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatás,
edzés és irányítás; sportoktatói szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; testnevelés;
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testnevelési szolgáltatások; testnevelési oktatás; aerial fitness oktatás; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás

weboldalon keresztül; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül;
fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fitnesztréninggel kapcsolatos információk
rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzés és
oktatás; oktatás, tanítás; oktatás és képzés biztosítása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása;
oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási
szolgáltatások; online képzések biztosítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása;
online szemináriumok biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tanfolyamok
biztosítása; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése.
( 210 ) M 21 01053
( 220 ) 2021.03.08.
( 731 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Wéber Péter, Budapest
( 541 ) HuaShi BaiDu
( 511 ) 5
30

Étrendkiegészítő emberek és állatok számára.
Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 210 ) M 21 01055
( 220 ) 2021.03.08.
( 731 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Wéber Péter, Budapest
( 541 ) HuaShi FangWen Yin
( 511 ) 5
30

Étrendkiegészítő emberek és állatok számára.
Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 210 ) M 21 01146
( 220 ) 2021.03.17.
( 731 ) Gyereksport-szer Kft., Szentendre (HU)
( 541 ) Pro-Sport
( 511 ) 28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; aktív fal, amerikai

futball labda, asztalifoci asztal, atlétikai kellék, baseball labda, baseball ütő, bob, bója, bokszkesztyű, bokszzsák,
bordásfal, darts, diszkosz, dobbantó, dobó és hajító labda, eredményjelző, erősítő szalag és kötél, fékezőernyő,
fekvenyomó pad, fitnesz szőnyeg, jóga matrac, floorball labda, floorball ütő, focikapu, focilabda, futóbicikli,
füles súlyzó, gát, gerely, gimnasztikai labda, gombfoci, hulahopp karika, húzódzkodó, húzókötél, jelölőmez,
jelölőszalag, kapuháló, kapuskesztyű, kézi súlyzó, kézilabda kapu, kézilabda, koordinációs létra, kosárgyűrű,
kosárlabda állvány, kosárlabda háló, kosárlabda palánk, kulacs, labdapumpa, labdatartó, léghoki asztal,
magasugrás kellékei, marokerősítő, mászókötél, masszírozó henger, masszírozó párna, medicinlabda, mérőszalag,
mozgásfejlesztő ugráló, mozgásfejlesztő egyensúlyozó eszközök, öltözőpad, passzoló állvány, pulzusmérő, rajt
kellékek, roller, röplabda, röplabda állvány, röplabda háló, RSG bot, RSG szalag, síp, SMR henger, sportóra,
squash ütő, squash labda, step-pad, stopper, súlygolyó, súlyzó rúd, súlyzó tárcsa, szánkó, szlalom rúd, taktikai
rács, taktikai rúd, taktikai tábla, tollaslabda, tollasütő, tornapad, tornaszekrény, tornaszőnyeg, tornazsámoly,
trambulin, trambulin alkatrész, túrafelszerelés, udvari játékok, ugrálókötél, úszódeszka, úszósapka,
úszószemüveg, váltóbot, védőhálók, verejtékfogó, vízigimnasztikai eszközök, vízilabda.
( 210 ) M 21 01182
( 220 ) 2021.03.19.
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( 731 ) Hernyák Kft., Etyek (HU)

( 554 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok, sörök kivételével; égetett szeszes italok, gin, brandy, pálinka.

( 210 ) M 21 01437
( 220 ) 2021.04.06.
( 731 ) VPK Group (Naamloze vennootschap), Dendermonde (BE)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VPK
( 511 ) 16

Papír, karton, hullámkarton; nyomdaipari termékek; hullámkarton dobozok; papírból és kartonpapírból

készült csomagolások; mindenféle lapos és hullámos kartondobozok és -tartók; csomagolókarton; dobozok;
dobozok csomagoláshoz; összehajtható dobozok; dobozok lap formájában; összeállított dobozok; dobozok
tárolási célokra; csomagolókartonok csomagolási célokra; ládák csomagoláshoz; csomagolótartályok;
selyempapírok csomagoláshoz; hullámkarton csomagolássá összeállítható anyagok; mikro-hullámlemez
csomagolóanyagok; többrétegű csomagolás; védőcsomagolás; merev, bélelt csomagolóanyagok; nyomtatott
csomagolóanyagok; csomagolóanyagként használt tasakok; papírívek csomagoláshoz; műanyagfóliák
csomagolásra; palackborítók; csomagolás üvegekhez; spirálosan feltekert csomagoló tárolók; légmentes
csomagolás; légmentes kartoncsomagolás; légzáró csomagolások papírból; légmentes műanyag csomagolás;
papírcikkek csomagoláshoz; műanyagcikkek csomagoláshoz; karton; kartoncikkek csomagoláshoz;
csomagoláshoz használt kartonpapír anyagok; csomagolóanyag kartonból; kartoncsövek, papírlemez csövek;
kartoncikkek bemutatási célokra; cikkek kartonpapírból burkoláshoz; kartonfeliratok; bemutatótáblák,
reklámtáblák kartonból; kartonlapok információk megjelenítésére; karton hordtáskák; kartonmappák; háztartási
tároló dobozok kartonból; kartonkeretek; kartonlapok; kartondobozok szállításhoz való csomagolásra; tároló
rendezők kartonból; sajtolt kartonlap; újrahasznosított karton; csomagolóanyagok.
35

Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások a következők terén: papír, karton, papírból vagy

kartonból készült csomagolás, kartonból vagy papírból készült dobozok, árubemutató állványok; beszerzés és
automatizált adatfeldolgozás harmadik fél számára a csomagolás, a csomagolóanyagok és a csomagolási
követelmények tekintetében; piackutatási szolgáltatások mások megbízásából a csomagolástervezés területén;
üzleti információkezelési szolgáltatások; hajózási dokumentumok és számlák előkészítése; hivatali
megrendelések feldolgozása; promóciós marketingkommunikáció kialakítása.
39

Szállítás; szállítási szolgáltatások nyújtása; áruk, főként papír, karton és ezekből készült áruk, mindenféle

tartály és csomagolás csomagolása és tárolása; dobozok, tartályok és papírból és kartonból készült áruk szállítása,
terjesztése és raktározása; csomagolási szolgáltatások; árucsomagolással kapcsolatos tanácsadás; csomagolás
[szolgáltatások]; kartonból készült tartók csomagoláshoz; papírból készült tartók csomagoláshoz; tároló tartályok
kölcsönzése; raktározási információk.
( 210 ) M 21 01457
( 220 ) 2021.04.07.
( 731 ) NIVEGY-VÖLGYI Borgazdaság Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentantalfa (HU)
( 740 ) Földesi-Herpai-Szalai Ügyvédi Iroda, Veszprém
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( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 21 01458
( 220 ) 2021.04.07.
( 731 ) Hársfa Home Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) goldoil
( 511 ) 3

Illatszerek, eszenciaolajok.

( 210 ) M 21 02070
( 220 ) 2021.05.25.
( 731 ) Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

36

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

38

Távközlési szolgáltatások.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 210 ) M 21 02323
( 220 ) 2021.06.11.
( 731 ) OD & IT Solutions Kft., Balatonalmádi (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Menedzsment tanácsadás.

( 210 ) M 21 02509
( 220 ) 2021.06.23.
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( 731 ) Liliom Consult Kft., Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 35

Élelmiszerek, italok, ajándéktárgyak kis- és nagykereskedelmi szolgáltatása.

( 210 ) M 21 02571
( 220 ) 2021.06.25.
( 731 ) Éless Tímea, Tállya (HU)
dr. Éless Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) éter
( 511 ) 33

Borok; habzóborok.

( 210 ) M 21 02586
( 220 ) 2021.06.29.
( 731 ) Freakout Media Services Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Imre Márton, Szeged
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és

bérbeadása; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; cégek bemutatása az interneten és egyéb
médiákban; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; média beszerzési szolgáltatások; média- és
reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média
felhasználásával; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozás,
beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez
kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás és értékesítési promóciós
szolgáltatások; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást;
reklámozás bannerekkel; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási
szolgáltatások; üzleti menedzsment; irodai tevékenységek szolgáltatásai; reklámozás; üzleti menedzsment,
szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szövegek kiadása elektronikus

média formájában; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; online
információk szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban.
( 210 ) M 21 02589
( 220 ) 2021.06.29.
( 731 ) Kertészek Kis/Nagy Áruháza Kft., Komlóska (HU)
( 541 ) Pocok Tox M
( 511 ) 5

Rágcsálóirtók.

( 210 ) M 21 02590
( 220 ) 2021.06.29.
( 731 ) Kis Andrea, Budapest (HU)
dr. Nagy Dániel, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Kiss Szabolcs Károly, Budapest

( 546 )

( 511 ) 41

Művészeti alkotások bérbeadása.

( 210 ) M 21 02664
( 220 ) 2021.07.06.
( 731 ) Farkas Bőrdíszmű Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Ajándéktáskák; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák (clutch); aprópénz tartók; atlétikai

táskák; babahordozó hátizsák; bankjegytartók; bankkártyatartók; bevásárlótáskák; bőr pénztárcák; bőr
levéltárcák; bőrből készült bőröndök; általános célú kerekes sporttáskák; bőrtáskák; bőröndök; cipőtáskák
utazáshoz; csizma- és síbakancstartó táskák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; diplomatatáskák; erszények,
pénztárcák; féloldalas hátizsákok; férfi kézitáskák; gurulótáskák; gurulós bőröndök; háti hordozók; hátizsákok,
hátitáskák; iskolatáskák; hordozótokok, táskák; irattartó tokok; jogosítványtokok; kalapdobozok bőrből;
kalapdobozok utazáshoz; kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására; kerekes bevásárlótáskák, szatyrok; kis
bőröndök; kis erszények, pénztárcák; kisméretű utazótáskák; kofferek (kis utazóládák); kulcstartók bőrből;
levéltárcák; műanyag utazótáskák; műbőr kulcstartó tokok; műbőr utazótáskák; műbőr tokok; multifunkciós
erszények, pénztárcák; művészeti mappák (táskák); nagyméretű bőr útitáska (portmanteaux); neszesszerek;
nyakkendő tartók utazáshoz; nyakkendő tokok; női kézitáskák; oldaltáskák, tarisznyák; oldaltáskák könyveknek;
övtáskák; öltöny-, ing és ruhaszállító táskák; összehajtható aktatáskák; övek; övhöz erősíthető pénztárcák;
pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült); piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák; poggyász;
sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szíjak kézitáskákhoz; táskák, hátizsákok táborozóknak; textil
bevásárlótáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; túra hátizsákok; utazó kézitáskák; útikészletek,
bőrönd szettek; válltáskák, tarisznyák; vászon bevásárlótáskák; esernyők és napernyők; bőrszíjak; szíjak bőrből;
műbőr; vállpántok (táskákhoz); vállszíjak; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök, kézitáskák;
bőröndök, utazóládák (poggyász); bútorhuzatok bőrből; ernyők, esernyők; hitelkártyatartók (levéltárcák);
állatbőrök és irhák; kézitáskák; kikészített bőrök; marhabőrök; névjegytartók, kártyatartók; ruhatáskák utazáshoz;
poggyász és útitáskák; vadásztáskák.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: kalap, táska, pénztárca,

ajándéktáskák, aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák, alkalmi táskák (clutch), aprópénz tartók, atlétikai
táskák, babahordozó hátizsák, bankjegytartók, bankkártyatartók, bevásárlótáskák, bőr pénztárcák, bőr levéltárcák,
bőrből készült bőröndök, általános célú kerekes sporttáskák, bőrtáskák, bőröndök, cipőtáskák utazáshoz, csizmaés síbakancstartó táskák, csuklóra rögzíthető pénztárcák, diplomatatáskák, erszények, pénztárcák, féloldalas
hátizsákok, férfi kézitáskák, guruló táskák, gurulós bőröndök, háti hordozók, hátizsákok, hátitáskák, iskolatáskák,
hordozótokok, irattartó tokok, jogosítványtokok, kalapdobozok bőrből, kalapdobozok utazáshoz, kenguruk
(hevederek) csecsemők hordozására, kerekes bevásárlótáskák, szatyrok, kis bőröndök, kis erszények, pénztárcák,
kisméretű utazótáskák, kofferek (kis utazóládák), kulcstartók bőrből, levéltárcák, műanyag utazótáskák, műbőr
kulcstartó tokok, műbőr utazótáskák, műbőr tokok, multifunkciós erszények, pénztárcák, művészeti mappák
(táskák), nagyméretű bőr útitáska (portmanteaux), neszesszerek, nyakkendő tartók utazáshoz, nyakkendő tokok,
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
női kézitáskák, oldaltáskák, tarisznyák, oldaltáskák könyveknek, övtáskák, öltöny-, ing és ruhaszállító táskák,

összehajtható aktatáskák, övek, övhöz erősíthető pénztárcák, pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült),
piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák, poggyász, sporttáskák, tornazsákok, strandtáskák, szíjak
kézitáskákhoz, táskák, hátizsákok táborozóknak, textil bevásárlótáskák, táskák légi utazáshoz, táskák
sportruházathoz, túrahátizsákok, utazó kézitáskák, útikészletek, bőröndszettek, válltáskák, tarisznyák, vászon
bevásárlótáskák, esernyők és napernyők, bőrszíjak, szíjak bőrből, műbőr, vállpántok (táskákhoz), vállszíjak, bőr,
nyers vagy félig megmunkált állapotban, bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász), bútorhuzatok
bőrből, ernyők, esernyők, hitelkártyatartók (levéltárcák), állatbőrök és irhák, kézitáskák, kikészített bőrök,
marhabőrök, névjegytartók, kártyatartók, ruhatáskák utazáshoz, poggyász és útitáskák, vadásztáskák, ruházati
cikkek, cipők, kalapáruk.
( 210 ) M 21 02665
( 220 ) 2021.07.06.
( 731 ) Farkas Bőrdíszmű Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 18

Ajándéktáskák; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák (clutch); aprópénz tartók; atlétikai

táskák; babahordozó hátizsák; bankjegytartók; bankkártyatartók; bevásárlótáskák; bőr pénztárcák; bőr
levéltárcák; bőrből készült bőröndök; általános célú kerekes sporttáskák; bőrtáskák; bőröndök; cipőtáskák
utazáshoz; csizma- és síbakancstartó táskák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; diplomatatáskák; erszények,
pénztárcák; féloldalas hátizsákok; férfi kézitáskák; gurulótáskák; gurulós bőröndök; háti hordozók; hátizsákok,
hátitáskák; iskolatáskák; hordozótokok, táskák; irattartó tokok; jogosítványtokok; kalapdobozok bőrből;
kalapdobozok utazáshoz; kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására; kerekes bevásárlótáskák, szatyrok; kis
bőröndök; kis erszények, pénztárcák; kisméretű utazótáskák; kofferek (kis utazóládák); kulcstartók bőrből;
levéltárcák; műanyag utazótáskák; műbőr kulcstartó tokok; műbőr utazótáskák; műbőr tokok; multifunkciós
erszények, pénztárcák; művészeti mappák (táskák); nagyméretű bőr útitáska (portmanteaux); neszesszerek;
nyakkendő tartók utazáshoz; nyakkendő tokok; női kézitáskák; oldaltáskák, tarisznyák; oldaltáskák könyveknek;
övtáskák; öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák; összehajtható aktatáskák; övek; övhöz erősíthető pénztárcák;
pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült); piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák; poggyász;
sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szíjak kézitáskákhoz; táskák, hátizsákok táborozóknak; textil
bevásárlótáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; túra hátizsákok; utazó kézitáskák; útikészletek,
bőrönd szettek; válltáskák, tarisznyák; vászon bevásárlótáskák; esernyők és napernyők; bőrszíjak; szíjak bőrből;
műbőr; vállpántok (táskákhoz); vállszíjak; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök, kézitáskák;
bőröndök, utazóládák (poggyász); bútorhuzatok bőrből; ernyők, esernyők; hitelkártyatartók (levéltárcák);
állatbőrök és irhák; kézitáskák; kikészített bőrök; marhabőrök; névjegytartók, kártyatartók; ruhatáskák utazáshoz;
poggyász és útitáskák; vadásztáskák.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: kalap, táska, pénztárca,

ajándéktáskák, aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák, alkalmi táskák (clutch), aprópénz tartók, atlétikai
táskák, babahordozó hátizsák, bankjegytartók, bankkártyatartók, bevásárlótáskák, bőr pénztárcák, bőr levéltárcák,
bőrből készült bőröndök, általános célú kerekes sporttáskák, bőrtáskák, bőröndök, cipőtáskák utazáshoz, csizmaés síbakancstartó táskák, csuklóra rögzíthető pénztárcák, diplomatatáskák, erszények, pénztárcák, féloldalas
hátizsákok, férfi kézitáskák, guruló táskák, gurulós bőröndök, háti hordozók, hátizsákok, hátitáskák, iskolatáskák,
hordozótokok, irattartó tokok, jogosítványtokok, kalapdobozok bőrből, kalapdobozok utazáshoz, kenguruk
(hevederek) csecsemők hordozására, kerekes bevásárlótáskák, szatyrok, kis bőröndök, kis erszények, pénztárcák,
kisméretű utazótáskák, kofferek (kis utazóládák), kulcstartók bőrből, levéltárcák, műanyag utazótáskák, műbőr
kulcstartó tokok, műbőr utazótáskák, műbőr tokok, multifunkciós erszények, pénztárcák, művészeti mappák
(táskák), nagyméretű bőr útitáska (portmanteaux), neszesszerek, nyakkendő tartók utazáshoz, nyakkendő tokok,
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 20. szám, 2021.10.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
női kézitáskák, oldaltáskák, tarisznyák, oldaltáskák könyveknek, övtáskák, öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák,

összehajtható aktatáskák, övek, övhöz erősíthető pénztárcák, pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült),
piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák, poggyász, sporttáskák, tornazsákok, strandtáskák, szíjak
kézitáskákhoz, táskák, hátizsákok táborozóknak, textil bevásárlótáskák, táskák légi utazáshoz, táskák
sportruházathoz, túrahátizsákok, utazó kézitáskák, útikészletek, bőröndszettek, válltáskák, tarisznyák, vászon
bevásárlótáskák, esernyők és napernyők, bőrszíjak, szíjak bőrből, műbőr, vállpántok (táskákhoz), vállszíjak, bőr,
nyers vagy félig megmunkált állapotban, bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász), bútorhuzatok
bőrből, ernyők, esernyők, hitelkártyatartók (levéltárcák), állatbőrök és irhák, kézitáskák, kikészített bőrök,
marhabőrök, névjegytartók, kártyatartók, ruhatáskák utazáshoz, poggyász és útitáskák, vadásztáskák, ruházati
cikkek, cipők, kalapáruk.
( 210 ) M 21 02676
( 220 ) 2021.07.07.
( 731 ) Építőkémia Magyarország Kft., Diósd (HU)
( 541 ) ÉK-Frost
( 511 ) 1

Vegyi betonadalékok.

( 210 ) M 21 02715
( 220 ) 2021.07.11.
( 731 ) Monofaktura Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) Trip
( 511 ) 32

Sörök; alkoholmentes italok.

( 210 ) M 21 02717
( 220 ) 2021.07.11.
( 731 ) Monofaktura Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) KALAND AZ ÉLET
( 511 ) 30
32

Csokoládé.
Sörök; alkoholmentes italok.

( 210 ) M 21 02718
( 220 ) 2021.07.11.
( 731 ) Monofaktura Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
32

Csokoládé.
Sörök; alkoholmentes italok.

( 210 ) M 21 02722
( 220 ) 2021.07.12.
( 731 ) Trend 4All Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Német Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

M2815
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 02724
( 220 ) 2021.07.09.
( 731 ) Doxmand Hungary Kft., Pázmándfalu (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
( 511 ) 9

Biztonsági riasztóberendezések; elektromos riasztókészülékek: érzékelők, szenzorok; vezérlőpanelek

riasztókhoz; biztonsági riasztók; biztonsági riasztók (nem járműhöz); riasztó és vészjelző berendezések;
riasztórendszerek; riasztópanelek; riasztócsengők; elektromos riasztócsengők; riasztósípok; riasztók; akusztikai
riasztók, nem járművekhez; távirányítású riasztók (nem lopásgátló riasztók).
( 210 ) M 21 02726
( 220 ) 2021.07.12.
( 731 ) Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 21 02734
( 220 ) 2021.07.13.
( 731 ) Emiromax International FZ-LLC, Ras Al Khaimah (AE)
( 740 ) Dr. Mészáros Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nevada Security
( 511 ) 45

Éjjeliőr-szolgáltatások; éjjeliőri szolgáltatások; őrszolgálatok; őrző-védő szolgáltatások; személyi

testőrszolgálat; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; fizikai biztonsági tanácsadás; lakásfelügyelet,
házfelügyelet; bolti detektív szolgáltatások.
( 210 ) M 21 02736
( 220 ) 2021.07.13.
( 731 ) Tukacs Máté, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) Fáy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; fertőtlenítőszerek.
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( 210 ) M 21 02774
( 220 ) 2021.07.16.
( 731 ) Vendgép Korlátolt Felelősségű Társaság, Tass (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;

vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások [diszkó]; diszkók szolgáltatásai; zenés
szórakoztató rendezvények szervezése.
43

Éttermi szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; vendéglátás; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
( 210 ) M 21 02841
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) BD-TECHNIK s.r.o., Praha 5 (CZ)
( 740 ) Pákay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 21 02886
( 220 ) 2021.07.27.
( 731 ) Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft., Hévíz (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 21 02987
( 220 ) 2021.08.10.
( 731 ) Várhegyi István, Nyírbátor (HU)
( 541 ) oké divat
( 511 ) 25

Férfi, női és gyermek ruházat.

( 210 ) M 21 02988
( 220 ) 2021.08.10.
( 731 ) Innovelle Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Innovelle
( 511 ) 5

Vitaminkészítmények, táplálékkiegészítők, immunerősítők.
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( 210 ) M 21 02996
( 220 ) 2021.08.11.
( 731 ) Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)
( 541 ) NAPLOPÓ
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

35

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 03010
( 220 ) 2021.08.12.
( 731 ) Hegedűs Margaréta 50%, Szolnok (HU)
Hegedűs Olivér Viktor 50%, Szolnok (HU)
( 740 ) Dr Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

berendezések.
( 210 ) M 21 03058
( 220 ) 2021.08.19.
( 731 ) Zele Tamás, Baja (HU)
( 541 ) WOLFORD
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével); alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 21 03096
( 220 ) 2021.08.25.
( 731 ) Seenger Mónika Etelka, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 03392
( 220 ) 2021.09.27.
( 731 ) Nanushka International Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Ajakrúzsok; ajakkondicionálók; arckorrektor; arcpúder; arctisztító tejek; barnító tejek [kozmetikumok];

bőrápoló kozmetikai krémek; bőrápoló kozmetikumok; borotvahab; bőrtisztítók [testre]; ceruzák kozmetikai
használatra; eau de toilette; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat]; hajápoló krémek; illatosító pálcikák;
kézkrémek; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai készítmények hajra és fejbőrre; kozmetikai krémek;
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smink; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szemceruzák; szemhéjfesték-paletták; szemöldökpúder;

szempillaspirál; szépségápoló szérumok; testápolók; testpakolások; testvaj; tusolókrémek; tusolózselé; illatszer
készítmények; illatosított púderek [kozmetikai használatra]; illatosított szappanok; testdezodorok [illatszerek];
szilárd parfümök; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; kozmetikai szerek; napolajok [kozmetikumok];
bőrfrissítők; tisztítószerek háztartási használatra; tisztító krémek; levegőillatosító készítmények; masszázsolajak;
nem gyógyhatású piperecikkek; sarokreszelő habkövek; körömágy kondicionálók; kozmetikai szerek állatok
számára; aromák [esszencia olajok]; tisztítószerek háztartási célokra; szemüveglencse-tisztító oldatok; polírpapír;
illatosított zacskók, tasakok; parfüm; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; mosodai fehérítők;
toalett szappanok; kozmetikai szappanok; tisztítószerek háztartási célú felhasználásra; szappanpor; körömlakkok;
körömerősítők; műkörmök; körömápoló készítmények; hajszeszek, balzsamok, hajra való folyadékok; hajápoló
készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajspray; samponok; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kölnivíz;
esszenciális olajok.
9

Kapcsolók, elektromos; fejhallgatók; személyi számítógépek; laptop számítógépek; tűzoltókészülék;

adatfeldolgozó készülékek, berendezések; pénzérmével működtetett szerkezetek; füstjelző berendezések;
CD-ROM-meghajtók; életmentő tutajok; TV-készülékek; SIM-kártyák; filmkamerák; MP3 lejátszók; szíjak,
pántok mobiltelefonokhoz; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátortöltők mobiltelefonokhoz; akkumulátortöltők
laptop számítógépekhez; akkumulátortöltők elektromos cigarettákhoz; tokok okostelefonokhoz; táblagép tokok;
mobiltelefonok; táblagépek; táblagép monitorok; számítógép képernyők, monitorok; számítógép billentyűzetek;
számítógép memória eszközök; mikroszámítógépek; tenyérszámítógépek; digitális fényképkeretek; nagyítók,
lupék [optika]; színházi látcsövek; távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; pormentes üvegek; védőszemüvegek
sportoláshoz; síszemüvegek; optikai üveg; adatfeldolgozó berendezések; számológépek; bankjegykiadó
automaták [ATM]; DVD tokok; digitális videolemez [DVD] felvevők; DVD-meghajtók; DVD-lejátszók;
CD-lejátszók; CD tokok; CD-ROM-írók; írható (üres) CD-lemezek; videomagnók, képmagnók; lemezjátszók;
gépek faxküldéshez; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangok és képek továbbítására szolgáló elektromos
kábelek; határolók, limiterek [elektromosság]; elektromosságmérő berendezések; vezetékek, elektromos;
kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; láncok cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; hordozható
médialejátszók; multimédiás vetítők; szemüvegtokok; háromdimenziós szkennerek; elektronikus naplók;
fényképezőgépek, kamerák; tokok és táskák fényképészeti készülékekhez; rádiókészülékek; hordozható rádiók;
napszemüvegek; napszemüveg lencsék; napszemüvegtartó zsinórok; keretek szemüvegekhez és
napszemüvegekhez; súlymérő berendezések; távolságmérő, távmérő berendezések; gazométerek [mérőműszerek];
lézerek mérési célokra; légszennyezettség-mérő készülékek; homokórák; jelzőcsengők; LED-es képernyők; tanító
robotok; dekóderek televíziókészülékekhez; magnók [kazetták lejátszásához]; üres videoszalagok; lejátszók
optikai lemezekhez; relék, elektromos; erősítők; mikrochip kártyák; memóriakártyák; kártyaolvasó készülékek,
berendezések; fejvédő eszközök; védőszemüvegek; elektronikus számológépek; multiplexerek; töltőállomások
elektromos járművekhez; bébiőrök; búvárruhák; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; pörgettyűs
iránytűk; tengeri navigációs berendezések; meteorológiai műszerek; bőrnedvesség-elemzők, nem gyógyászati
célokra; napfénymérők; légsűrűségmérők, aerométerek; biomikroszkópok; DNS-chipek; mikroszkóp-objektívek;
vevőkészülékek globális helymeghatározó rendszerekhez [GPS]; fülhallgatók; nyomtatók számítógépekhez;
fényképnyomtatók; fényképészeti lencsék; filmfelvevő berendezések.
14

Szíjak órákhoz; fityegők, díszek kulcskarikákhoz; nyakláncok [ékszerek]; fülbevalók; mandzsettagombok;

nyakkendőtűk; órák; karkötők, szíjak órákhoz; órarugók; óraláncok; óraüvegek; stopperórák; nemesfémek;
nemesfém ötvözetek; ékkövek; féldrágakövek; drágakő-bemutató dobozok; időmérő eszközök; óradobozok,
óratokok; zsebórák; mechanikus órák; sportórák; ékszerdobozok; dobozok nemesfémből; óraszíjak csatjai; gyűrűk
[ékszerek]; kulcstartók nemesfémből; medálok; nagy érmék, medalionok; karperecek és karkötők; karkötők
[ékszerek]; ékszerláncok; dísztűk; kámeák [ékszerek]; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyutánzatok; függők;
amulettek; diadémok, fejékek; ékszer függők; ékszeráruk; ékszerek; karórák.
18

Irattáskák, aktatáskák; állatbőrök és irhák; poggyász; kikészített bőrök; bőrszalagok, bőrzsinórok; műbőr;

ömlesztve árusított bőr; utazókészletek [bőráruk]; bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült bőröndök;
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
bőrtáskák és bőrtokok; bőr pénztárcák; bőrtáskák; bőröndök; újrahasznosítható bevásárlótáskák; ruhatáskák

utazáshoz; satchel táskák; válltáskák, tarisznyák; retikülök, kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák; strandtáskák;
ernyők, esernyők; dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; kulcstartó tokok; napernyők; korbácsok, ostorok;
hámok; lószerszámok; pórázok, szíjak állatok számára; műszőrme; félig kikészített szőrme; üresen árusított
sminktáskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; kártyatartók [bőráruk];
bankkártyatartók; textil bevásárlótáskák; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; öltöny-, ing- és
ruhaszállító táskák; erszények, pénztárcák; irattartók, dokumentumtartók; kabátok kutyáknak; kabátok
macskáknak; kisméretű útitáskák; kulcstartók; levéltárcák; névjegykártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák;
poggyászcímke; ruhák állatoknak; sporttáskák; sporttáskák (sportszatyrok); üresen értékesített piperetáskák;
vászon bevásárlótáskák.
25

Kötött mellények; hosszúnadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; kalapáruk; sportcipők; pulóverek, kötött

pulóverek; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; övek [ruházat]; kötények [ruházat]; rövid együttesek [ruházat];
ruhazsebek; pizsama; tornaruhák; sportzoknik; sportlábbelik; pelerin, köpeny; sapkák; svájcisapkák, barettek;
kötött kesztyűk; síkesztyűk; motoros kesztyűk; szőrme muffok; prémsálak [szőrmék]; kabátok, dzsekik; talárok;
szoknyák; ingek; lezser, hétköznapi ingek; pólóingek; hosszú ujjú pulóverek; vízhatlan nadrágok; vízhatlan
dzsekik; úszósapkák; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; vállkendők;
vállkendők, nagykendők; zoknik; alsóruházat, fehérneműk; kezeslábas overallok; harisnyatartók, harisnyakötők,
zoknitartók; kétujjas kesztyűk; pizsamák; női lábbeli; cipőorrok; talpak lábbelikhez; férfi lábbeli; papucsok;
balettcipők; bokacsizmák; öltönyök; parkák; hálóköntösök, pongyolák; menyasszonyi ruhák; sárcipők,
gumicsizmák; sildek, napellenzők [fejfedők]; nyaksál; szandálok; alakformáló ruhák; alsóingek, trikók;
alvómaszkok; anorák; ballonkabátok; bikinik; blézerek; blúzok; bőrkabátok; bőrdzsekik; capri nadrágok; dzsekik,
széldzsekik, ingkabátok; esőkabátok; farmerdzsekik; farmerek; fehérnemű; férfi kabátok; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fűzők; hálóruhák; harisnyák; kabátok nőknek; kaftánok; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;
kosztümök; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; mellények; melltartók; motoros cipők; öltönynadrágok,
kosztümnadrágok; poncsók; pufi kabátok, dzsekik; rövidnadrágok [ruházat]; sálak; síbakancsok, sícipők;
sídzsekik; szövetkabátok, felöltők; szvetterek; téli csizmák; télikabátok, nagykabátok; tornacipők; trikók;
turbánok; vászoncipők; zakók, dzsekik.
A rovat 53 darab közlést tartalmaz.
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