Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 21. szám, 2021.11.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 19 02409
( 220 ) 2019.08.05.
( 731 ) Piac és Profit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PIAC & PROFIT
( 511 ) 16
35

Magazinok (revük), időszaki lapok; nyomtatott publikációk, újságok.
Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton.
41

Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus folyóiratok on-line publikálása; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 210 ) M 19 02917
( 220 ) 2019.09.24.
( 731 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)
( 740 ) dr. Bercsényi Erika, Győr
( 554 )

( 511 ) 33

Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő gyümölcspárlat alapú likőr.

( 210 ) M 20 02672
( 220 ) 2020.09.08.
( 731 ) Füleki Bálint, Budapest (HU)
( 541 ) MOBILSOFA
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 20 03029
( 220 ) 2018.09.18.
( 731 ) Trading Point Holdings Limited, Limassol (CY)
( 300 ) GB-UK03315659 2018.06.05. GB
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek;

árukereskedelmi és árutőzsdei szolgáltatások; integrált futures csere szolgáltatások; nemzetközi tőzsdei
árfolyamok jegyzése; nemzetközi pénzügyi átváltási és monetáris szolgáltatások; idegen deviza átváltási
szolgáltatások és tanácsadás; elszámolóházak; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi és árukereskedelmi
szolgáltatások; pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kereskedési szolgáltatások nyújtása; pénzügyi szolgáltatások,
nevezetesen befektetési alapok átutalási és tranzakciós szolgáltatásai; pénzügyi kereskedési szolgáltatások;
kereskedelmi ügyletek és tranzakciók végrehajtása pénz- és árupiacokon; vagyonkezelés; kölcsönök;
kötelezvénnyel kapcsolatos szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; fizetési
szolgáltatások; fizetőkártya-szolgáltatások; debitkártya szolgáltatások; előfizetéses kártya szolgáltatások;
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elektronikus hitel- és betéti tranzakciók; elektronikus tőkeátutalás; számítógépes chipekkel rendelkező kártyák és

elektronikus készpénz szolgáltatások biztosítása; készpénzkifizetési szolgáltatások; készpénzcsere;
csekkellenőrzés; csekkek beváltása; tőzsdei szolgáltatások; letét hozzáférési és pénzkiadó automata
szolgáltatások; kifizetések feldolgozása; készpénz alapú valutaváltási szolgáltatások; tanácsadó, támogató,
tájékoztató, elemző és szaktanácsadó szolgáltatások a pénzügyek, pénzügyi kereskedelem, árukereskedelem,
bankügyletek, biztosítás, pénz- és árukereskedelem, valutakereskedelem, részvények területén; kötvényekre,
vámáru bizonylatokra, kereskedelmi eladásokra, váltási és beruházási trösztre vonatkozó információ; befektetési
szolgáltatások; hitelnyújtással kapcsolatos szolgáltatások; adománygyűjtés; kölcsönnyújtás; jelzáloggal
kapcsolatos szolgáltatások, beleértve a fenti szolgáltatások bármelyikének online történő biztosítását, az
internettel, a világhálóval történő használatra, ezek által történő biztosítását, valamint kommunikációs, telefonos,
mobiltelefonos, valamint vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon vagy eszközökön keresztül történő
biztosítását.
41

Oktatás; szakmai képzés; betanítás; nevelés; oktatás és képzés biztosítása a pénzügyek és a pénzügyi

kereskedelem területén; interneten elérhető online oktatási szolgáltatások; játékok és versenyek szervezése és
lebonyolítása; fogadási, játék-, szerencsejáték- és sorsjáték-szolgáltatások; oktatási műsorok szervezése és
működtetése; meghallgatások lebonyolítása; vetélkedők, versenyek szervezése; hírek és aktuális események
tudósítása és közlése; oktatási és szórakoztató rendezvények jegyfoglalási szolgáltatásai; tanácsadás, információ
és segítségnyújtás a fentiekkel kapcsolatban; mindezek a szolgáltatások online, az interneten, a világhálón,
kommunikációs hálózaton, telefonon, mobiltelefonon, valamint vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon vagy
eszközökön keresztül nyújtott szolgáltatások formájában.
( 210 ) M 20 03324
( 220 ) 2020.11.05.
( 731 ) Qianjiang-Keeway (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Motorkerékpárok, robogók, kerékpárok, biciklik, elektromos biciklik, elektromos járművek, elektromos

földijárművek, ezek részei és tartozékai, amelyek a jelen osztályba tartoznak.
35

Reklám, marketing és promóciós szolgáltatások, üzleti segítségnyújtás, menedzsment és adminisztratív

szolgáltatások; kereskedelmi és fogyasztói tájékoztatási szolgáltatások; nagykereskedelmi szolgáltatások
motorkerékpárok, robogók, kerékpárok, elektromos kerékpárok, elektromos járművek, a fent említett áruk
alkatrészei és szerelvényei vonatkozásában; kiskereskedelmi szolgáltatások motorkerékpárok, robogók, biciklik,
kerékpárok, elektromos kerékpárok, elektromos járművek, a fent említett áruk alkatrészei és szerelvényei
vonatkozásában; integrált internetes bevásárlóközpontok; közvetítői értékesítési szolgáltatások távközlés útján;
import és export szolgáltatások; import-export ügynökségi szolgáltatások; reklámok elkészítése és elhelyezése;
közönségszolgálat, marketing szolgáltatások, külkereskedelmi információ és konzultáció, online rendelési
szolgáltatások; elektronikus megrendelések feldolgozása; értékesítési adminisztráció; beszerzési szolgáltatások;
beszerzési ügynökségi szolgáltatások; mások nevében történő vásárlással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
adásvételi szerződések intézése harmadik felek számára; kereskedelmi ügyletek és kereskedelmi szerződés
szolgáltatások; előfizetés internet szolgáltatásra, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások vásárlóinak és
eladóinak; kereskedelmi tranzakciók szervezése mások számára online boltokon keresztül; áruk és szolgáltatások
vételére és eladására irányuló szerződések intézése mások számára; áruk beszerzése más vállalkozások számára;
járművekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; járművekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; kerékpárokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kerékpár-kiegészítőkkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások táskákkal kapcsolatban; kenőanyagokkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások, online hirdetések, online marketing; videofelvételek marketing
célokra (- gyártása); videofelvételek készítése marketing célokra, promóciós videokazetták, videolemezek és
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audiovizuális felvételek készítése; értékesítési promóció audiovizuális médiumok segítségével; reklám- és

marketingszolgáltatások közösségi média útján; televíziós reklámozás; rádió- és televíziós reklámozás;
kereskedelmi show és kiállítási szolgáltatások; rendezvényszervezés, kiállítások, vásárok és kiállítások szervezése
kereskedelmi, promóciós és hirdetési célokra; trade show kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi
kiállítások és show-k szervezése és lebonyolítása; virtuális kiállítások, trade show-k szervezése online; üzleti
elemzés és információs szolgáltatások, és piackutatás; mások áruinak és szolgáltatásainak licencének
kereskedelmi intézése; áruk és szolgáltatások promóciója szponzorálás révén.
( 210 ) M 20 03722
( 220 ) 2020.12.04.
( 731 ) eOptika Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) eOptika
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 21 00075
( 220 ) 2021.01.12.
( 731 ) WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 541 ) GOODSPIRIT
( 511 ) 16

Könyvek; nyomdaipari termékek, folyóiratok, magazinok, prospektusok; különleges, alkalmi, magas

esztétikai igényességgel szedett nyomdaipari termékek, névjegyek, meghívók, értesítők, segédletek, szórólapok,
plakátok, reklámanyagok.
35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, online kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció,

nyomtatványok megjelenítése, terjesztése; nyomtatványok megjelenítése oktatás és reklámozás céljából; reklám,
marketing és promóciós anyagok megjelenítése és terjesztése; nyomtatványok, promóciós anyagok megjelenítése
és terjesztése online módon.
41

Nevelés, szakmai képzés, online szakmai képzés, bemutatók és oktatás, szórakoztatás, sport és kulturális

tevékenységek, kiadói szolgáltatások; nyomtatványok és kiadványok szerkesztése, megjelenítése, terjesztése;
elektronikus folyóiratokhoz kiadói szolgáltatások; könyvek, folyóiratok, magazinok, újságok, katalógusok online
közzététele.
( 210 ) M 21 00626
( 220 ) 2021.02.17.
( 731 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Danubia IPMall
( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; elektronikus kereskedelem
népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; ipari
vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési szolgáltatások az elektronikus
kereskedelemmel kapcsolatban; digitális marketing; műszaki és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó import-export
ügynökségek; szellemi tulajdonvédelemhez kapcsolódó külkereskedelmi szolgáltatások; internetes marketing;
marketing; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési
rendszerek útján; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása;
kereskedelmi promóciós szolgáltatások.
38

Kommunikációs szolgáltatások; üzenetküldés, -fogadás és -továbbítás; elektronikus kommunikációs

rendszerek üzemeltetése; e-kereskedelmi platformokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten;
információtovábbítás üzleti célokra.
42

Tanácsadási szolgáltatások a tudományos kutatás területén; technológiával kapcsolatos szakvélemények
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készítése; technológiával kapcsolatos szakértői vélemények szolgáltatása; online webtárhely biztosítása vállalatok

számára, mikroweboldalak létrehozása és tárolása céljára; e-kereskedelmi felületek fenntartása az interneten;
szakmai tanácsadó és konzultációs szolgáltatások; tájékoztatás ipari elemzési és kutatási szolgáltatásokról;
technológiai szaktanácsadás; technológiai szolgáltatások.
45

Ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése; iparjogvédelmi

tevékenység; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi bejelentések
terén; internet alapú partnerkereső szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; jogi dokumentumok elkészítése;
jogi szolgáltatások; ipari tulajdonjogok licenszelése; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi
szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok
engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; technológia licenszelése; szabadalmak kezelése, ügyintézése;
partnerkereséssel kapcsolatos szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás
céljából; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás.
( 210 ) M 21 01243
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) Zsoldi Bálint, Gyömrő (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek számára; táplálékkiegészítők és diétás készítmények, porok formájában egészségügyi
készítmények és cikkek.
35

Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek,
étrend-kiegészítők emberek számára, táplálékkiegészítők és diétás készítmények, porok formájában egészségügyi
készítmények és cikkek kis- és nagykereskedelme, online kereskedelme.
( 210 ) M 21 01272
( 220 ) 2021.03.25.
( 731 ) Berguson Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. B. Horváth Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Egészséget nem vásárolhatsz, de kerékpárt igen.
( 511 ) 12

Kerékpárok.

( 210 ) M 21 01526
( 220 ) 2021.04.14.
( 731 ) Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mit eszik az ország?
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 210 ) M 21 01628
( 220 ) 2021.04.21.
( 731 ) Manker Beauty Kft., Szada (HU)
( 541 ) Manker Beauty
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Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 210 ) M 21 01876
( 220 ) 2021.05.11.
( 731 ) Marquard Média Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) JOY Beauty Club
( 511 ) 9

Védőálarcok/-maszkok; tokok okostelefonokhoz; táblagéptokok; számítógépes képernyővédő szoftverek,

rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1);
számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó
tokok, táskák; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített;
mágneses személyazonosító kártyák; laptop tokok; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek
mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; kamera filterek; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; hanglemezek;
hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; fényképezőgépek, kamerák; díszítő mágnesek.
16

Bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; dossziék [papíráruk]

(1); dossziék [papíráruk] (2); elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; fedelek, kötések,
borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;
hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; íróeszközök;
írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; jegyek; karton; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok,
levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvek; könyvjelzők; könyvtámaszok; laminálók irodai
használatra; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; névtábla-tartók
[irodai felszerelések]; noteszok; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott
publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők;
papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; papírzsebkendők,
papírtörlők; pecsételő anyagok papíripari használatra; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;
poháralátétek papírból; poszterek; prospektusok; sablonok [papíráruk]; scrapbook [családi albumok]; stencilek
ételek és italok dekorálásához; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;
tolltartó dobozok; töltőceruzák [rotringok]; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások
megválaszolásához; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy
reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás
reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók
kidolgozása; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás,
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hirdetés [1]; szabadtéri reklámozás, hirdetés [2]; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés;

szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési
célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi
vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára;
webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
41

Coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatása
szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális
célokra; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
nyereményjátékok működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; partik tervezése
[szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszerkesztési
szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez.
42

Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; fizikai adatok vagy dokumentumok

átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftverek frissítése;
weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.
( 210 ) M 21 01877
( 220 ) 2021.05.11.
( 731 ) Marquard Média Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) #hallgasshazait
( 511 ) 9

Védőálarcok/-maszkok; tokok okostelefonokhoz; táblagéptokok; számítógépes képernyővédő szoftverek,

rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1);
számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó
tokok, táskák; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített;
mágneses személyazonosító kártyák; laptop tokok; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek
mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; kamera filterek; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; hanglemezek;
hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; fényképezőgépek, kamerák; díszítő mágnesek.
16

Bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; dossziék [papíráruk]

(1); dossziék [papíráruk] (2); elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; fedelek, kötések,
borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;
hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; íróeszközök;
írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; jegyek; karton; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok,
levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvek; könyvjelzők; könyvtámaszok; laminálók irodai
használatra; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; névtábla-tartók
[irodai felszerelések]; noteszok; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott
publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők;
papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; papírzsebkendők,
papírtörlők; pecsételő anyagok papíripari használatra; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;
poháralátétek papírból; poszterek; prospektusok; sablonok [papíráruk]; scrapbook [családi albumok]; stencilek
ételek és italok dekorálásához; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;
tolltartó dobozok; töltőceruzák [rotringok]; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.
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Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások
megválaszolásához; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy
reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás
reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók
kidolgozása; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás,
hirdetés [1]; szabadtéri reklámozás, hirdetés [2]; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés;
szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési
célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi
vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára;
webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
41

Coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatása
szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális
célokra; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
nyereményjátékok működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; partik tervezése
[szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszerkesztési
szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez.
42

Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; fizikai adatok vagy dokumentumok

átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftverek frissítése;
weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.
( 210 ) M 21 01894
( 220 ) 2021.05.12.
( 731 ) Hortobágy Angus Kft., Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) Kun Álmos, Érd
( 541 ) Az ország burgere
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

( 210 ) M 21 01983
( 220 ) 2021.05.17.
( 731 ) Papp Levente Dezső, Újfehértó (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel biztosítása

rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; 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;
étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési
szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési
szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban;
éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; mobil catering
szolgáltatások; kültéri étkeztetési szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; vendéglátás; vendéglátás
szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ételkészítési szolgáltatások;
étel- és italkészítés; étel- és italellátás; szolgáltatások ételek biztosításához; ételfőzési, melegkonyhai
szolgáltatások; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; elvitelre árusított ételek
szolgáltatása; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; étel- és
italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; étel- és
italszolgáltatás mobil teherautóból; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; ételrendelési szolgáltatások;
ételkészítés megrendelésre; ételek díszítése; étel előkészítés; ételkészítés; ételek és italok biztosítása bisztrókban;
esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); klubszolgáltatások étel
és ital biztosítására; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok biztosítása internet
kávézókban; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és
bárokban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; elvitelre készített ételekkel és italokkal
kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; bisztró [büfé]
szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; büfészolgáltatások koktélbárok számára; gyorséttermi szolgáltatások;
gyorséttermek, snack bárok; sörbárok; sörkert szolgáltatások; bárszolgáltatások; tapas bárok; juice bár
szolgáltatásai; bárfelszerelések bérbeadása; bárok; pizzériák; kávéház; kávéházak; kávézói szolgáltatások;
kávéházi szolgáltatás.
( 210 ) M 21 01988
( 220 ) 2021.05.18.
( 731 ) Szabó Péter Tamás, Budapest (HU)
Kovács Ibolya Éva, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
35

Pékáruk, péksütemények, kenyerek.
Pékárukkal, péksüteményekkel, kenyerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

( 210 ) M 21 02054
( 220 ) 2021.05.21.
( 731 ) Kingston Technology Corporation, Fountain Valley, California (US)
( 300 ) 90/713,643 2021.05.15. US
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
M2939

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 21. szám, 2021.11.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 541 ) KINGSTON FURY

( 511 ) 9

Szilárdtest-meghajtók adattároláshoz (SSD), DRAM memóriamodulok számítógépekhez és számítógépes

játékrendszerekhez, memóriakártya-olvasókhoz, USB flash meghajtókhoz, flash memória eszközökhöz, beleértve
az SD és microSD kártyákat, valamint egyéb számítógépes és szoftveres memóriatermékeket, illetve eszközöket;
számítógépes berendezések, kiegészítő bővítő kártyák és memóriabővítő kártyák számítógépekhez.
( 210 ) M 21 02058
( 220 ) 2021.05.21.
( 731 ) Hortobágy Angus Kft., Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) Kun Álmos, Érd
( 541 ) Prémium Magyar Wagyu Hús
( 511 ) 35

Reklámozás.

( 210 ) M 21 02217
( 220 ) 2021.06.03.
( 731 ) S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ALAKÍTSD A LEVEGŐT HANGULATOD SZERINT
( 511 ) 3

Szoba- vagy légtérillatosító parfümök; légtér illatosítására szolgáló esszenciális olajok; levegőillatosító

készítmények; légillatosító készítmények; potpurri; füstölő.
4

Gyertyák; illatosított gyertyák.

5

Légtisztító készítmények; légfertőtlenítő készítmények; készítmények szagok semlegesítésére; dezodorok

nem személyes használatra; szoba- vagy légtér szagtalanítók; szőnyeg szagtalanítók; szagtalanítók textilekhez.
( 210 ) M 21 02234
( 220 ) 2021.06.04.
( 731 ) The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance, California (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SUNFIT
( 511 ) 18

Kézitáskák; neszesszerek; poggyász; utazótáskák; övtáskák; hátitáskák; tornazsákok; málhazsákok;

újrahasznosítható bevásárlótáskák; sporttáskák.
21

Termoszok; hőszigetelt tárolók ételekhez vagy italokhoz; bögrék; mixerpalackok (üresen árusítva);

sportkulacsok (üresen árusítva).
25

Ruházat és sportruházat, pólók, pólóingek; melegítőfelsők; kabátok; kötött mellények és kalapok.

( 210 ) M 21 02239
( 220 ) 2021.06.04.
( 731 ) Che Che Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Che Che
( 511 ) 43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; 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; étkeztetés gyorsbüfékben; éttermek idegenforgalmi
célokra; kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése;
vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 21 02240
( 220 ) 2021.06.04.
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( 731 ) Che Che Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; 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; étkeztetés gyorsbüfékben; éttermek idegenforgalmi
célokra; kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése;
vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 21 02256
( 220 ) 2021.06.08.
( 731 ) Herceg Olga, Nyíregyháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők és diétás készítmények, nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára, nem

gyógyászaszati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra, étrendkiegészítő italok, étrendkiegészítő enzimek,
étrend- és táplálékkiegészítők.
35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, termékbemutatók és termék megjelenítési

szolgáltatások, weboldalakon biztosított felületek, termékek és szolgáltatások reklámozására.
41

Közösségi média felület szerkesztése.

( 210 ) M 21 02314
( 220 ) 2021.06.10.
( 731 ) Posco International Corporation, SEOUL (KR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
11

Dekóderek televíziókészülékekhez.
Fagyasztók.

( 210 ) M 21 02316
( 220 ) 2021.06.10.
( 731 ) Posco International Corporation, SEOUL (KR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
11

Dekóderek televíziókészülékekhez.
Fagyasztók.

( 210 ) M 21 02401
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( 220 ) 2021.06.16.
( 731 ) Viador Átrium Stúdió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Építési projektmenedzsment szolgáltatások; építés; építésfelügyelet; lakóingatlan-építés; házbővítések

építése; tetők építése; építési menedzsment; válaszfalak építése; építési szolgáltatások; galériák építése;
szellőzőaknák építése; épületrészek építése; házak építése; épületek építése; épületalapok építése; sportpályák
építése; szennyvízrendszerek építése; üzletek építése; konyhák építése; magánlakások építése; ingatlanfejlesztési
szolgáltatások [építés]; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; helyszínek előkészítése [építés];
építési területek elegyengetése; irodák, irodaházak építése; kereskedelmi ingatlanok építése; építési területek
szintezése; beltéri válaszfalak építése; építési munka felügyelete; építési tárgyú információk; ingatlanépítés
[ingatlanvagyon építése]; épületek építése megrendelésre; házak építése megrendelésre; lakások építése
megrendelésre; egyedi épületek építése; építési tanácsadó szolgáltatások; többszintes autóparkolók építése; építési
munkálatok javítása; nyilvános létesítmények építése; ipari ingatlanok építése; kereskedelmi épületek építése;
többlakásos épületek építése; építészeti alkotások restaurálása; építéskontrolling, kivitelezés-felügyelet;
építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció; építési állványzatok, munka- és építési platformok bérbeadása; építés,
építkezés és bontás; szálláshelyek belső kialakítása [építés]; általános építési vállalkozói szolgáltatások;
mélyépítési projektek építési felügyelete; építési tárgyú információk biztosítása; építési szolgáltatások; épület
javítás; árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; vásári standok és üzletek építése; gyártó- és ipari
épületek építése; helyszíni projektirányítás épületek építésével kapcsolatban; épületek építésével kapcsolatos
online információszolgáltatás; épületek építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos
információszolgáltatás; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.
42

Mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti szolgáltatások;

belsőépítészeti tervezések; üzletek belsőépítészeti kialakítása; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés;
belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás;
belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások
butikok számára; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; mérnöki kutatás;
mérnöki projekttanulmányok; mérnöki tervezés; mérnöki munkák; mérnöki és számítógépes mérnöki
szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások, munkák; műszaki mérnöki tevékenység; mérnöki megvalósíthatósági
tanulmányok; mérnöki felmérések lebonyolítása; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; műszaki, mérnöki
felmérések; technológiai mérnöki elemzés; mérnöki jelentések készítése; mérnöki tervezési szolgáltatások;
mérnöki építési rendszerek tervezése; mérnöki munkák tervezése árvízvédelemhez; mérnöki tervezés és
konzultáció; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; építészeti és mérnöki szolgáltatások; tanácsadási
szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; mérnöki
kutatás technológiai területeken; mérnöki becslések technológiai területeken; szerkezetelemzéssel kapcsolatos
mérnöki szolgáltatások; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; elektronikus
rendszerek tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; ipari mérnöki tevékenységgel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; műszaki projekttervezés a
mérnöki tevékenység területén; műszaki felmérések; építésfelügyeleti szolgáltatások [felmérés]; hibás
szerkezetek felmérése; műszaki felmérések végzése; műszaki felmérések készítése; energetikai vizsgálat;
tanúsítás [minőségellenőrzés]; mások által nyújtott szolgáltatások tesztelése, elemzése és értékelése tanúsítási
célokra; termékek minőségellenőrzése tanúsítási célokra; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok
tanúsításához; műszaki projekttanulmányok készítése építési projektekhez; építészeti projekt irányítása; építési
projektek fejlesztése.
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( 210 ) M 21 02403
( 220 ) 2021.06.17.
( 731 ) HÉVÜZ KFT., Hévíz (HU)
( 541 ) Egy jogszerűen a szélvédő előtt elhelyezett pótdíj fizetési felszólítás mögött egy szabálytalankodó autós áll!
( 511 ) 9

Programok okostelefonokhoz; szoftverek okostelefonokhoz; szoftverek okosváros-alkalmazások

tervezéséhez, integrálásához és optimalizálásához.
35

Parkolók üzleti menedzsmentje.

39

Jármű parkoltatási [parkoló inas] szolgáltatások.

( 210 ) M 21 02414
( 220 ) 2021.06.17.
( 731 ) MANOOI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11
20

Csillárfüggők; dekorációs fények, világítóeszközök; mennyezeti világítás [lámpák].
Bútorok és lakberendezési tárgyak; beltéri bútorok; ülőbútorok; asztalok; szobrok, kisplasztikák és

művészeti alkotások, díszítések és dekorációk, amelyek nem tartoznak más osztályba.
21

Cserépből készült 3D-s fali műalkotások; porcelánból készült 3D-s fali műalkotások; terrakottából készült

3D-s fali műalkotások; üvegből készült 3D-s fali műalkotások; kerámiából készült 3D-s fali műalkotások;
üvegből készült művészeti alkotások; művészeti tárgyak üvegből; művészeti tárgyak porcelánból, terrakottából
vagy üvegből; szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből,
amelyek ebbe az osztályba tartoznak.
35

Csillárfüggők, dekorációs fények (világítóeszközök), mennyezeti világítás [lámpák] kis- és

nagykereskedelme; műalkotásokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; műalkotásokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; szobrok, kisplasztikák és művészeti alkotások, műalkotások, művészeti tárgyak,
díszítések és dekorációk kis- és nagykereskedelme; porcelánból, terrakottából vagy üvegből készült szobrok,
kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások kis- és nagykereskedelme; bútorok és lakberendezési tárgyak,
beltéri bútorok, ülőbútorok, asztalok kis- és nagykereskedelme.
42

Építészeti tervezés; építészeti tervezési szolgáltatások; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások;

építészettel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos
szaktanácsadás; tanácsadási szolgáltatások helyiségek tervezésével kapcsolatban; beltér tervezési szolgáltatások;
beltéri dekoráció tervezése; vizuális tervezés; iparművészeti tervezés; iparművészeti tervezési szolgáltatások;
iparművészi munkákkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások; egyedi tervezési szolgáltatások; új termékek
tervezése; világítórendszerek tervezése; csillárfüggők tervezése; dekorációs fények, világítóeszközök tervezése;
mennyezeti világítás [lámpák] tervezése; tervezési szolgáltatások; tervezési tanácsadás.
( 210 ) M 21 02415
( 220 ) 2021.06.17.
( 731 ) DC Handel Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Gergely Hoang Viet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
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szószok; jég [fagyott víz]; fűszeres mártások; fűszerek; jég; vietnámi tea; vietnámi fűszeres mártások; speciális

vietnámi fűszerek; speciális vietnámi fűszerek, ízesítők; különleges vietnámi fűszerkeverék.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; vietnámi tradicionális bálok

szervezése; vietnámi néptánc előadóművészek szolgáltatásai; vietnámi tradicionális néptánc élő előadások
bemutatása; vietnámi tradíciókon és konyhaművészeten alapuló fogadások tervezése; vietnámi népzenei
hangversenyek szervezése és lebonyolítása; vietnámi dalok, vietnámi nyelven karaoke szolgáltatások nyújtása;
vietnámi kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; vietnámi kultúrális szórakoztatás; vietnámi zenei
produkciók.
43

Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); alkoholos italok

felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; 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; 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 éttermekben és bárokban; 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
mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; étkezdei, menzai
szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel
rendelkező bárlétesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; italszolgáltatás
biztosítása; kávéházi szolgáltatás; koktélbárok szolgáltatásai; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub
szolgáltatások; pultos szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító
szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által
nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; zártkörű
drinkbár szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); snack-szolgáltatások; salátabárok;
gyorséttermi szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez;
bárszolgáltatások; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító étkezde; a vietnámi
konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket és ételkülönlegességeket előállító, és azt a vietnámi étkezési
kultúra szabályainak megfelelően felszolgáló étterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket
előállító gyorsétterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító kantin, büfé, étkezde;
a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító önkiszolgáló étterem; a vietnámi
konyhaművészet előírásai szerinti, valamint a vietnámi étkezési kultúra előírásainak megfelelő vendéglátás.
( 210 ) M 21 02416
( 220 ) 2021.06.17.
( 731 ) DC Handel Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Gergely Hoang Viet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; jég [fagyott víz]; fűszeres mártások; fűszerek; jég; vietnámi tea; vietnámi fűszeres mártások; speciális
vietnámi fűszerek; speciális vietnámi fűszerek, ízesítők; különleges vietnámi fűszerkeverék.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; vietnámi tradicionális bálok
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szervezése; vietnámi néptánc előadóművészek szolgáltatásai; vietnámi tradicionális néptánc élő előadások

bemutatása; vietnámi tradíciókon és konyhaművészeten alapuló fogadások tervezése; vietnámi népzenei
hangversenyek szervezése és lebonyolítása; vietnámi dalok, vietnámi nyelven karaoke szolgáltatások nyújtása;
vietnámi kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; vietnámi kultúrális szórakoztatás; vietnámi zenei
produkciók.
43

Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); alkoholos italok

felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; 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; 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 éttermekben és bárokban; 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
mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; étkezdei, menzai
szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel
rendelkező bárlétesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; italszolgáltatás
biztosítása; kávéházi szolgáltatás; koktélbárok szolgáltatásai; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub
szolgáltatások; pultos szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító
szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által
nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; zártkörű
drinkbár szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); snack-szolgáltatások; salátabárok;
gyorséttermi szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez;
bárszolgáltatások; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító étkezde; a vietnámi
konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket és ételkülönlegességeket előállító, és azt a vietnámi étkezési
kultúra szabályainak megfelelően felszolgáló étterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket
előállító gyorsétterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító kantin, büfé, étkezde;
a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító önkiszolgáló étterem; a vietnámi
konyhaművészet előírásai szerinti, valamint a vietnámi étkezési kultúra előírásainak megfelelő vendéglátás.
( 210 ) M 21 02686
( 220 ) 2021.07.07.
( 731 ) Jekken Péter, Palotás (HU)
Hőnig László Miklós, Gödöllő (HU)
( 541 ) Nyunyóka
( 511 ) 33

Égetett szeszesitalok; előre kikevert szeszesitalok; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszes ital

alapú aperitifek; szeszes italok.
( 210 ) M 21 02690
( 220 ) 2021.07.07.
( 731 ) Fert Mónika, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. és Lantos Judit Ügyvédi Iroda és Klauber Ügyvédi Iroda és Bial Ügyvédi
Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási tanácsadás a főzéssel kapcsolatosan; coaching (tréning); mentorálás; gyakorlati képzés

(szemléltetés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése;
tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; képzési célú előadások szervezése
és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása
(képzés); szemináriumok szervezése és lebonyolítása; összejövetelek szervezése/tartása; tréningek-workshopok
lebonyolítása/tartása; tréninganyagok kidolgozása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; önismereti képzés;
egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); tanácsadás;
üzletviteli tanácsadás; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; egészségtudatos rendezvények, előadások,
főzőbemutatók szervezése és lebonyolítása.
44

Életvezetési tanácsadás; coaching; életvezetési tanácsadás főzés keretében; gasztro coaching; párkapcsolati

tanácsadás; önbecsülést, önbizalmat és önképet fejlesztő és erősítő életvezetési tanácsadás; egészséggel
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséges étkezéssel kapcsolatos tanácsadás.
( 210 ) M 21 02709
( 220 ) 2021.07.09.
( 731 ) Savencia Fromage & Dairy Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Sajt és tejtermékek.

( 210 ) M 21 02741
( 220 ) 2021.07.14.
( 731 ) Godó Kft., Domaszék (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal, baromfi; hamburger húsok, hamburger pogácsák.

30

Hamburger zsömle; ízesítők, fűszerek.

43

Gyorséttermi ételek; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok készítése és

biztosítása azonnali fogyasztásra.
( 210 ) M 21 02751
( 220 ) 2021.07.14.
( 731 ) Országos Bortúra Kft., Debrecen (HU)
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( 546 )
( 511 ) 35

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

( 210 ) M 21 02752
( 220 ) 2021.07.14.
( 731 ) Németh Adrienn, Solymár (HU)
( 740 ) Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) eskuvo24net
( 511 ) 35
45

Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.
Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

( 210 ) M 21 02755
( 220 ) 2021.07.14.
( 731 ) dr. Havas Csilla, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szikszai Anita egyéni ügyvéd, Miskolc
( 541 ) A Montmartre Wall Street-je
( 511 ) 35

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

( 210 ) M 21 02758
( 220 ) 2021.07.14.
( 731 ) Klinkó György, Budapest (HU)
L. Laki László, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MAGIC BATH
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szórakoztatás; sport- és

kulturális tevékenységek; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; előadóművészek szolgáltatásai; fényképészet;
filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; hangstúdiók
szolgáltatásai; helyfoglalás showműsorokra; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás
vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mozifilmek
kölcsönzése; sportversenyek rendezése; színházi produkciók; színpadi díszletek kölcsönzése; élő előadások
bemutatása; éjszakai klubok; zenekarok szolgáltatásai; videoszalagok vágása; videokamerák kölcsönzése;
videofilmgyártás; vidámparkok; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; televíziós szórakoztatás;
szakmai képzés, betanítás; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése és tartása; oktatás, tanítás; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online
játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból); online számítógépes játékok szolgáltatása; rádióprogramok vagy
televíziós programok előállítása; fogadások szervezése (szórakoztatás); hangfelvételek kölcsönzése; rádiós és
televíziós showműsorok és programok készítése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás;
showműsorok; showműsorok tervezése; élő show-k készítése; élő showműsorok bemutatása; showműsorok
készítése; showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős szolgáltatások; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szabadidős rendezvények szervezése; szórakozási, szórakoztatási információk; hangés videofelvevő készülékek kölcsönzése; filmkészítés stúdiókban; videók gyártása; videorögzítés; video(szalagra)
filmezés; videostúdió-szolgáltatások; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére;
zenés szórakoztatás; zenés koncertek; zenei produkciók; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi
közvetítés céljából; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges
rendezvényekre; zenés szórakoztatás zenekarok által; kabaré; kabaréműsorok készítése; kabarék és diszkók;
szórakoztatási szolgáltatások színpadi előadás és kabaré formájában; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; élő előadások szervezése; élő zenei előadások; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; zene
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összeállítása; zenés előadások szervezése; zenés kabarék; táncos előadások bemutatása; vidámparki előadások

készítése; varieték; varieté-előadások bemutatása; zenés előadások bemutatása.
( 210 ) M 21 02764
( 220 ) 2021.07.15.
( 731 ) dr. Orbán Géza, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life

coaching [életvezetési tanácsadás] területén; tréningek biztosítása; személyiségfejlesztő tréning; képzések tartása;
időgazdálkodással kapcsolatos képzési szemináriumok tartása; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási anyagok
fejlesztése; előadások szervezése; oktatási előadások szervezése; kiadványok megjelentetése; online kiadványok
megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;
nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése.
( 210 ) M 21 02766
( 220 ) 2021.07.15.
( 731 ) MAGIC TOOLS MUNKAVÉDELMI Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
(HU)
( 740 ) Hajdan Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 02770
( 220 ) 2021.07.15.
( 731 ) Yatsan Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ipsics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÁLOM DESIGN ALVÁS SZÉPSÉGE
( 511 ) 20

Matracok; ágyak.

( 210 ) M 21 02775
( 220 ) 2021.07.16.
( 731 ) Krisztin-Németh Eszter, Badacsonytomaj (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Bútorok; bútorelemek; asztalok [bútor]; bútoralkatrészek, bútorelemek [nem fémből]; munkalapok

[bútorok]; munkalapok [bútorok részei].
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A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: bútorok, bútorelemek, asztalok [bútor], bútoralkatrészek, bútorelemek [nem fémből], munkalapok
[bútorok], munkalapok [bútorok részei].
40

Bútorok igény szerinti gyártása.

( 210 ) M 21 02776
( 220 ) 2021.07.16.
( 731 ) Izsó Júlia, Gégény (HU)
Mezey Tamás Gergő, Szeged (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Chilluminati
( 511 ) 30

Chiliszósz; ízesítőként használatos chilipaszta; csípős chilipaprikaszósz; chiliolaj ételízesítőként vagy

fűszerként történő használatra; mustár; étkezési mustárkészítmények.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: tartósított chilipaprikák, chiliszósz, ízesítőként használatos chilipaszta, csípős chilipaprikaszósz,
chiliolaj ételízesítőként vagy fűszerként történő használatra, mustár, étkezési mustárkészítmények.
( 210 ) M 21 02777
( 220 ) 2021.07.16.
( 731 ) Kiss Veronika, Fót (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra: mobil

alkalmazások; applikációs szoftver; médiatartalmak; hűtőmágnesek.
16

Könyvek; közlemények, kiadványok; oktató jellegű kiadványok; nyomtatott publikációk: oktatási és képzési

anyagok; nyomtatott oktatási anyagok; grafikai nyomatok; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott
brosúrák; nyomtatott kézikönyvek; bevásárló szatyor, táska; tollak; írószerek; írószertartók; papír-írószer áruk;
mappák; naptárak; motivációs kártyák.
35

Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: kozmetikumok, gyógyteák, gyógyteák gyógyászati célokra, diétás és táplálkozási készítmények,
táplálékkiegészítők, étrend- és táplálékkiegészítők, letölthető kiadványok, publikációk, letölthető alkalmazások
mobil eszközökkel történő használatra, mobil alkalmazások, applikációs szoftver, média tartalmak,
hűtőmágnesek, könyvek, közlemények, kiadványok, oktató jellegű kiadványok, nyomtatott publikációk, oktatási
és képzési anyagok, nyomtatott oktatási anyagok, grafikai nyomatok, nyomtatott anyagok oktatási célokra,
nyomtatott brosúrák, nyomtatott kézikönyvek, bevásárlószatyor, táska, tollak, írószerek, írószertartók,
papír-írószer áruk, mappák, naptárak, táskák, kézitáskák, kulcstartók, ernyők, esernyők, párnák, díszpárnák,
kerámiadíszek, bögrék, korsók, poharak [ivóedények], kulacsok [üresen], férfi-, női- és gyermekruházat,
sportfelszerelés, sportcikkek, teák, motivációs kártyák.
41

Online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online, nem

letölthető videók biztosítása; tornával kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; torna oktatás;
tornaórák tartása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; audio- és vizuális média biztosítása
kommunikációs hálózatokon keresztül; sporttevékenységek oktatása; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás;
sportoktatás; sport- és szabadidős tevékenységek; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; képzés, tanítás
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és oktatás biztosítása; képzés és oktatás; webináriumok szervezése; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok

megjelentetése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; workshopok és szemináriumok
rendezése; testi egészség oktatás; coaching [tréning].
44

Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; szülés utáni

gondozási szolgáltatások nők számára; tanácsadás szülés területén; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás;
szoptatási tanácsadási szolgáltatások; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások.
( 210 ) M 21 02778
( 220 ) 2021.07.16.
( 731 ) LANBOX Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati

cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati
kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: telefontokok, táskák, kézitáskák, hátizsákok, hátitáskák, bögrék, korsók, sapkák, pólók, pulóverek.

( 210 ) M 21 02779
( 220 ) 2021.07.16.
( 731 ) Kónya Szabina, Szirmabesenyő (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Fali matricák; matricák [lehúzóképek].

25

Férfi, női és gyermekruházat; ruházati cikkek; gyerek lábbelik; lábbelik.

35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: fali matricák, matricák [lehúzóképek], férfi, női és gyermekruházat, ruházati cikkek, gyerek
lábbelik, lábbelik.
( 210 ) M 21 02780
( 220 ) 2021.07.16.
( 731 ) PURE4SURE INTERNATIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagykanizsa
(HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5
30

Humán étrend-kiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők.
Kakaó; kakaó [pörkölt, por, granulátum formában vagy italokban]; kakaópor; csokoládé; csokoládé

pasztillák; kakaó alapú készítmények; kakaókészítmények; étkezési célú kakaóvaj.
31

Kakaóbab, nyers.

35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi
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szolgáltatások: humán étrend-kiegészítők, étrend- és táplálékkiegészítők, kakaó, kakaó [pörkölt, por, granulátum

formában vagy italokban], kakaópor, csokoládé, csokoládé pasztillák, kakaó alapú készítmények,
kakaókészítmények, kakaóbab, nyers, étkezési célú kakaóvaj.
( 210 ) M 21 02848
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) Takács Károly, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
32

Fagylaltok, jégkrémek, fagyasztott desszertek.
Üdítőitalok.

( 210 ) M 21 02849
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) Takács Károly, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Chipsek, burgonyachipsek, gyümölcsből készült chipsek, zöldségből készült chipsek.

30

Kukoricapelyhek, chipsek (gabonakészítmények), müzlik, gabonatermékekből álló rágcsálnivalók.

32

Üdítőitalok.

( 210 ) M 21 02850
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) Takács Károly, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Chipsek, burgonyachipsek, gyümölcsből készült chipsek, zöldségből készült chipsek.

30

Kukoricapelyhek, chipsek (gabonakészítmények), müzlik, gabonatermékekből álló rágcsálnivalók.

32

Üdítőitalok.

( 210 ) M 21 02851
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) Takács Károly, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Tej, tejdesszertek, túrórudak, joghurtok.

30

Csokoládétermékek, túrórudak.

32

Üdítőitalok.

( 210 ) M 21 02853
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) Madura és Madura Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 11

Radiátorok, háztartási radiátorok, fűtőtestek, hőtárolós radiátorok, acéllemez radiátorok.

( 210 ) M 21 02861
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) Puskás Zsolt, Csővár (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kertészeti termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: dobozok fából, modellek [dísztárgyak] fából, fából készült
lakásbútorok, fából készült faldekorációk, fából készült kerti bútorok, főként fából készült állványok [bútorok]
tárolási célokra, művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból, bútorok és lakberendezési
tárgyak, élő növények és virágok, virágdekorációk [élő], virágdekorációk [szárított], virágkompozíciók
élővirágból, virágok.
40

Asztalosipari munkák [egyedi gyártás].

41

Szórakoztatási célú rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;

foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi
képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; coaching; személyiségfejlesztő tréning; képzés,
tanítás és oktatás biztosítása.
43

Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás].
44

Kertészeti szolgáltatások; kertészet; kertészeti információnyújtás és tanácsadás; mezőgazdasági

szolgáltatások; növénytermesztés; faiskolák, növénytermesztés; növénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás;
virágkötészeti szolgáltatások; virágkötészet; virágüzletek szolgáltatásai; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti
szolgáltatások; gazdálkodás (növények).
( 210 ) M 21 02862
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) CENTRÁL EUROPEAN PICTURES Kft., Mohács (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 12

Egyensúlyozós elektromos rollerek; egyensúlyozós egykerekű elektromos rollerek; elektromos gördeszkák;

drón; elektromos járművek; elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; elektromos kerékpárok; eszközök
szárazföldön történő helyváltoztatáshoz; járművek.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: fűnyírók, elektromos fűnyírók, fűnyíró robotok, porszívók, robotizált porszívók, elektromos
porszívók, napszemüvegek, lámpák, egyensúlyozás elektromos rollerek, egyensúlyozás egykerekű elektromos
rollerek, elektromos gördeszkák, drón, elektromos járművek, elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec],
elektromos kerékpárok, táskák, kézitáskák, hátizsák, hátitáska, férfi, női és gyermek ruházat, ruházati cikkek,
sapkák, kesztyűk, sálak, rollerek, gördeszkák, eszközök szárazföldön történő helyváltoztatáshoz, járművek.
39

Szárazföldi járművek kölcsönzése, bérbeadása; járművek kölcsönzése és bérbeadása.

( 210 ) M 21 02863
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) Saáry lászló Attiláné, Budapest (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Flumine sport
( 511 ) 12

Alakra formált, vízhatlan ponyvák csónakokhoz, hajókhoz; formára alakított huzatok, ponyvák

járművekhez.
18

Táskák sportruházathoz; táskák, kézitáskák; sporttáskák, tornazsákok; hátizsák, hátitáska; kulcstartók;

ernyők, esernyők.
22

Műanyag fóliák ponyvaként való felhasználásra; nem méretre készített hajóvédő ponyvák; vízhatlan

borítások, takarók [ponyvák]; zsákok; zsákok szállítási célokra.
25

Sportruházat; sportruhák és -mezek; mellények; anorák; férfi, női és gyermekruházat; vízhatlan ruházati

cikkek; ruházat sportoláshoz; pólók; felsőruházat; alsóruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok,
mellények; sapkák.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: biztonsági mellények vízisíhez, hűtőmágnesek, alakra formált, vízhatlan ponyvák csónakokhoz,
hajókhoz, formára alakított huzatok, ponyvák járművekhez, karkötők, karperecek, írószerek, írószertartók,
jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek, íróeszközök, bevásárló szatyor, táska, naptárak, táskák
sportruházathoz, táskák, kézitáskák, sporttáskák, tornazsákok, hátizsák, hátitáska, kulcstartók, ernyők, esernyők,
felfújható reklámtárgyak, párnák, bögrék, korsók, kulacsok [üresen], műanyag fóliák ponyvaként való
felhasználásra, nem méretre készített hajóvédő ponyvák, vízhatlan borítások, takarók [ponyvák], zsákok, zsákok
szállítási célokra, sportruházat, sportruhák és -mezek, mellények, anorák, férfi, női és gyermek ruházat, vízhatlan
ruházati cikkek, ruházat sportoláshoz, pólók, felsőruházat, alsóruházat, férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok,
mellények, sapkák, felfújható strandjátékok.
( 210 ) M 21 02864
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) BOSCO-IT CONSULTING Informatikai Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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szolgáltatások: festékkazetták, tonerek, nyomtatókhoz és fénymásolókhoz való tonerek, tintapatronok [feltöltve]
elektronikus müködtetésű nyomtatókészülékekhez, háztartási célú mosószerek, háztartási mosószerek,
mosóporok, kereskedelmi mosószerek, tisztítószerek, nyomtatók, fénymásolók, szkennerek, számítógép
összetevők és alkatrészek, számítógép alkatrészek, számítógépek, irodaszerek, írószerek, papír-írószer áruk,
iskolaszerek [papíráruk], fénymásolópapír, nyomtatópapír, iratmegsemmisítők [irodai gépek], iratrendezők [irodai
felszerelések], irattartók [irodai cikkek], irodai kellékek, laminálók irodai használatra, tolltartók, dossziék,
iratgyűjtők, iratrendezők [irodai célokra], hátizsákok, iskolatáskák, irattáskák, aktatáskák, irodabútorok, irodai
székek, bútorok, asztalok [bútor].
( 210 ) M 21 02865
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) PD Kompakt Energy Kft., Balassagyarmat (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: háztartási napelemek, ipari napelemek, napelemek áramtermeléshez, napelemek elektromos áram
fejlesztéséhez, napelemek, szolár akkumulátorok, napelemek villamosenergia-termeléshez, napenergia panelek,
szoláris panelek, napelemek fűtéshez.
37

Napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; lakások napelemes áramellátó

rendszerének üzembe helyezése; napenergiás rendszerek üzembe helyezése; napenergia-termelő berendezések
karbantartása és javítása.
( 210 ) M 21 02871
( 220 ) 2021.07.26.
( 731 ) IPOLY ERDŐ Zrt., Balassagyarmat (HU)
( 740 ) Gajdácsik és Palásthy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Utazásszervezés.

41

Sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 02927
( 220 ) 2021.08.02.
( 731 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) APENTA+ ANTIOX
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
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gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 210 ) M 21 02928
( 220 ) 2021.08.02.
( 731 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) APENTA+ FIT
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 210 ) M 21 02929
( 220 ) 2021.08.02.
( 731 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) APENTA+ RELAX
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 210 ) M 21 02930
( 220 ) 2021.08.02.
( 731 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) APENTA+ BODY
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 210 ) M 21 02931
( 220 ) 2021.08.02.
( 731 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 541 ) APENTA+ POWER-C

( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 210 ) M 21 02932
( 220 ) 2021.08.02.
( 731 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) APENTA+ COLLAGEN
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 210 ) M 21 02933
( 220 ) 2021.08.02.
( 731 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) APENTA+ ELECTROLYTES
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 210 ) M 21 02934
( 220 ) 2021.08.02.
( 731 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Wéber Péter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 21 02938
( 220 ) 2021.08.03.
( 731 ) Gyuricza László, Budapest (HU)
( 740 ) Gulácsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lightmyhouse
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 21 02939
( 220 ) 2021.08.03.
( 731 ) Pető Zoltán Gábor, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
( 210 ) M 21 02942
( 220 ) 2021.08.03.
( 731 ) Dr. Bogár László, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
( 541 ) BDA (EKU) Komplex Meggyőzéstechnikai Modell
( 511 ) 35

Információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; szolgáltatások üzleti hatékonyság növeléséhez; üzleti hatékonysággal
kapcsolatos tanácsadás.
41

Szakoktatás, szakmai képzés; szakmai képzés, betanítás; értékesítési tréning; értékesítési tréninggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; coaching [tréning]; személyiségfejlesztő tréning.
( 210 ) M 21 02943
( 220 ) 2021.08.03.
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; brosúrák

kiadása; dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus kiadványok multimédiás
megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása;
elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; eseménynaptárak kiadása;
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fényképek közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása;

folyóiratok publikálása; füzetek kiadása; kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások,
illetve szövegek írása; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadás/megjelentetés (könyv -);
könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek
multimédiás megjelentetése; könyvkiadás; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; oktatókönyvek
megjelentetése; oktatókönyvek kiadása; online kiadványok megjelentetése; podcastok létrehozása [írása];
prospektusok kiadása; riporteri szolgáltatások; szórólapok megjelentetése; szövegkészítési szolgáltatások;
tankönyvek kiadása; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák
megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; audiovizuális bemutatók; fesztiválok szervezése;
kölcsönkönyvtárak működtetése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; oktatás és tanítás; vállalati
rendezvények (szórakoztatás); webináriumok szervezése; fogyasztói magazinok kiadása; hírlevelek kiadása;
hírlevélkiadási szolgáltatások; ismertetők kiadása; kézikönyvek kiadása; gálák, díszünnepélyek rendezése;
információnyújtás kulturális tevékenységekhez; állatkiállítások; audio- és vizuális média biztosítása
kommunikációs hálózatokon keresztül; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások
oktatási célokra; autós ralik, túrák és autóversenyek rendezése; autóverseny pályáknál nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; bálok szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; borkóstolók szervezése és lebonyolítása
szórakoztatási célokból; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; csoportos rekreációs, szabadidős
tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; diákok rekreációs, szabadidős
tevékenységekben való részvételének megszervezése; diszkotéka működtetése; diszkókban nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; diszkók szolgáltatásai; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából; dokumentumfilmek
készítése; drámák előadása; éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai
mulatók szolgáltatásai; elektronikus műsorismertető szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;
élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; élő televízióműsorok
készítése; előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása; előadó-művészeti fesztiválok lebonyolítása;
előadó-művészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;
énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; esküvői szórakoztatás megszervezése; felvonulások
szervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fikciós
szereplőket bemutató szórakoztató szolgáltatások; filmbemutató szolgáltatások; filmek bemutatása; filmekkel
kapcsolatos díjátadók lebonyolítása [szervezés]; filmes szórakoztatás; filmfesztiválok lebonyolítása;
filmforgalmazás; filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmszínházi szolgáltatások; foglalkozások gyerekeknek
[szórakoztatás/oktatás]; görkorcsolya show-k bemutatása; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; gyermekek
számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; háborús játékokkal kapcsolatos szolgáltatások; hátizsákos utazással
kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; helyiségek biztosítása szórakoztatási célokra; idegenvezetős túrák
levezetése; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; internetes adatbázisból származó, online szórakoztatással kapcsolatos információk
nyújtása; játékgépes szórakoztatási szolgáltatások; játékshow-k; játékszolgáltatások; játékszolgáltatások intézése
[szervezése]; játéktermek; játéktermek üzemeltetése; jazz zenei szórakoztatási szolgáltatások;
jégkorcsolya-bemutatók rendezése; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; kábeltelevíziós
műsorismertetés [műsor ütemezés]; karaoke szolgáltatások nyújtása; képzőművészeti galériák; kirándulások
szervezése szórakoztatási célokra; klubok szórakoztató szolgáltatásai; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; könnyed
szórakoztató szolgáltatások; könyvekkel kapcsolatos információnyújtás; könyvkölcsönzési szolgáltatások;
könyvtári szolgáltatások; kötélcsúszda, alpesi csúszda [canopy] biztosítása szórakoztatási céllal; közönség
bevonását célzó játékok szervezése; közösségi sport- és kulturális események szervezése; közösségi kulturális
rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; különleges effektek készítése
szórakoztatási célokra; különleges rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; kulturális célú
műhelyek; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú műsorok
szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális és
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művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése;

kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k
szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális
tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális
tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; légi
műsorok szervezése; légibemutatók szervezése és lebonyolítása; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; létesítmények
biztosítása filmek, show-k, színdarabok, zene bemutatására vagy oktató célú képzéshez; lézerbemutatók,
lézershow-k; mozi és színházi szolgáltatások; mozi szolgáltatások; mozi [filmvetítési] lehetőségek biztosítása;
mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; mozishow-k tervezése; művészeti galériák szolgáltatásai; népszerű
szórakoztató szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatási célú filmbemutatók; oktatási célú
ünnepségek szervezése; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; online egyidejű adatfolyammal
nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás; online szórakoztatás
nyújtása; online szórakoztatási szolgáltatások biztosítása fantáziasport-bajnokság formájában; összejövetelek
szervezése a szórakoztatás területén; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezése
[szórakoztatás]; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és
televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós
show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós
szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); rajongói,
szurkolói klubok szervezése; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek
szervezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása;
rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások; show-k gyártása; show-k, műsorok rendezése;
show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése; show-műsorok tervezése; sport és fitnesz; sport- és
fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz;
sporthíradás; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor szolgáltatás);
sportrendezvények szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása;
sportrendezvények szüneteiben biztosított szórakoztatás; szabadidő eltöltésére alkalmas területek, nevezetesen
játszóterek biztosítása; szabadidős információs szolgáltatások; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős, rekreációs tevékenységek
szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; szabadidős rendezvények
megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások
idősek számára; szabadidős táborok; szabadidős tevékenységek biztosítása; szabadúszó újságírás;
szépségversenyek rendezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; színházi szórakoztatás; színpadi
show-k szervezése; szórakozási lehetőségek biztosítása; szórakoztatás; szórakoztatás betűző versenyek,
helyesírási versenyek formájában; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül;
szórakoztatás biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás divatbemutatók formájában;
szórakoztatás előre felvett, erotikus jellegű telefonos üzenetek formájában; szórakoztatás etnikai fesztiválok
formájában; szórakoztatás fényshow-k formájában; szórakoztatás folyamatosan zajló vetélkedők formájában;
szórakoztatás görkorcsolyaversenyek formájában; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás lézershow-k
formájában; szórakoztatás mobiltelefonos televízió formájában; szórakoztatás nyújtása globális kommunikációs
hálózaton keresztül; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztatás szépségversenyek formájában;
szórakoztatás telefon útján; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatási célú fesztiválok
rendezése; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások;
szórakoztatás tévéműsorok formájában; szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel;
szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú show-k rendezése; szórakoztatási célú
szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; szórakoztatási célú ünnepségek
lebonyolítása; szórakoztatási információs szolgáltatások; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások;
szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások mozifilmek formájában;
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szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató

rendezvények szervezése formájában; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások mozielőadások
formájában; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztatásra kialakított helyiségek biztosítása;
szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás;
szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadó szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás
globális számítógépes hálózaton keresztül; szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató bemutatók
szervezése és lebonyolítása stílussal és divattal kapcsolatban; szórakoztató célú kiállítások szervezése és
rendezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése;
szórakoztató klubok szolgáltatásai; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató létesítmények biztosítása;
szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató
rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató show-k rendezése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
publikációkon keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása gyermekek számára; szórakoztató szolgáltatások
gyerekek számára; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
videofilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában;
szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív
televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató telefonos
vetélkedők szervezése; szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; szövegek készítése kiadásra; születésnapi
party- rendezvény szervezése; táboroztatás; találkozók szervezése és lebonyolítása a szórakoztatás területén;
táncklub szolgáltatások; táncos események szervezése; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése;
tánctermek üzemeltetése; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; telefonos mesemondó szolgáltatások;
telefonos szórakoztatás; telefonos társalgási szolgáltatások szórakoztatási célokra; televíziós díjátadók vendégül
látása [szervezése]; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós vetélkedők
készítése; televíziós szórakoztatás; televíziós zenei koncertek; turnézó előadások [road show-k], mint
szórakoztatási szolgáltatások; tűzijátékok; üdülőközpontok szórakoztatási szolgáltatásai; üdülőtáborok
szórakoztatóközpont szolgáltatásai; ugrálóvárak biztosítása szórakoztatási célokra; vendéglátóipari szolgáltatások
(szórakoztatás); versenyekkel kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; versenypályákon nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; versenyzéssel kapcsolatos tájékoztatás telefonon; vetélkedők, versenyek szervezése;
vetélkedőkhöz kapcsolódó szórakoztatási szolgáltatások; vezeték nélküli televíziós közvetítésen keresztüli
szórakoztatás; videofilmek bemutatása; videojáték-szolgáltatások; videókönyvtári szolgáltatások; videós
szórakoztató szolgáltatások; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; vizuális szórakoztatás
szervezése; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások; zártláncú
televíziós szórakoztató szolgáltatások; zenei rendezvények szervezése; zenei versenyek szervezése; zenés show-k
készítése; zenés szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; braille-átírás;
braille-fordítás; fordítási szolgáltatások; jelbeszéd fordítása; tolmács- és fordítói szolgáltatások; tolmács
szolgáltatások; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; jegyfoglalási szolgáltatások sportrendezvényekre;
jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős
rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; jegyfoglalási szolgáltatások színházi előadásokra;
jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz; jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez;
jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];
jegyinformációs szolgáltatások e-sporteseményekhez; mozijegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; színházi
foglalási szolgáltatások; színházi jegyfoglalási szolgáltatások.
( 210 ) M 21 02945
( 220 ) 2021.08.03.
( 731 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 210 ) M 21 02955
( 220 ) 2021.08.05.
( 731 ) Molnárné Vörös Katalin, Pápa (HU)
( 740 ) dr. Vándor Csaba, Győr
( 546 )
( 511 ) 43

Kávéház; kávézói szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;

bisztró [büfé] szolgáltatások; vendéglátás.
( 210 ) M 21 02957
( 220 ) 2021.08.05.
( 731 ) Portacool, LLC, Texas (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PORTACOOL
( 511 ) 11

Párologtató hűtőegységek ipari, szórakoztató, kereskedelmi, háztartási és mezőgazdasági használatra.

( 210 ) M 21 02997
( 220 ) 2021.08.11.
( 731 ) Horváth Tamás, Dunaszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 19
37

Beton; betonlapok, betontáblák; betonfalak; betonszobrok; betontéglák; betonfigurák.
Építőipari szolgáltatások.

( 210 ) M 21 03037
( 220 ) 2021.08.17.
( 731 ) Orgován Zoltán, Monor (HU)
( 541 ) TANKOMAT
( 511 ) 37

Töltőállomások üzemeltetése.

( 210 ) M 21 03039
( 220 ) 2021.08.17.
( 731 ) FARKAS Bőrdíszmű Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda Dr. Kocsis M. Tamás, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 18

Ajándéktáskák; aktatáskák; 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, aktatáskák; gurulótáskák; gurulós bőröndök; háti hordozók;
hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; hordozótokok, táskák; irattáskák; 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,
hátizsákoktáborozóknak; textil bevásárlótáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; túrahátizsákok;
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, 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, aktatáskák, guruló táskák, gurulós bőröndök, háti hordozók,
hátizsákok, hátitáskák, iskolatáskák, hordozótokok, táskák, irattáskák, 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, nőikézitáskák, 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 03046
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( 220 ) 2021.08.18.
( 731 ) PLOMBA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Péter András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes
perifériák.
( 210 ) M 21 03049
( 220 ) 2021.08.19.
( 731 ) Vida Adrienn, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 24

Ágyterítők, ágytakarók; ágytakarók, ágyterítők; asztalterítők; poháralátétek textilből; tányéralátétek

textilből; textil tányéralátétek; textil falidíszek; kézműves textil falikárpitok, falidíszek.
25

Esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; felsőruházat; időjárásálló felsőruházat; vízhatlan felsőruházat;

kabátok, dzsekik; készruhák; bélelt mellények; mellények; mellények [ruházat]; míderek; ruházati cikkek;
szoknyák.
( 210 ) M 21 03050
( 220 ) 2021.08.19.
( 731 ) Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 21 03053
( 220 ) 2021.08.19.
( 731 ) ANDER-2000 Kft., Szolnok (HU)
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( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 9

Csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; elágazódobozok [villamosság]; kábelek és vezetékek; villamos

érintkezők; villamos kapcsolódobozok; villamos/elektromos kapcsolók; villanykerítés tápegységek; villanykerítés
vezérlők.
( 210 ) M 21 03057
( 220 ) 2021.08.19.
( 731 ) Sandback Motorsport Betéti Társaság, Császártöltés (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Címkék, matricák; díszítő matricák sisakokra; lökhárító matricák járművekhez; matrica.
A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: címkék, matricák, díszítő matricák sisakokra, lökhárító matricák járművekhez, matrica.
( 210 ) M 21 03090
( 220 ) 2010.03.18.
( 731 ) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IBUDOLOR
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, csecsemők számára készült élelmiszerek; tapaszok, kötszerek; fogtömő
anyagok, fogászati viasz; fertőtlenítőszerek; az összes fent említett áru orvosi, fogászati és szájápolási
készítmények kivételével.
( 210 ) M 21 03101
( 220 ) 2021.08.25.
( 731 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás.
Ingatlanügyletek.

( 210 ) M 21 03102
( 220 ) 2021.08.25.
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( 731 ) Gajdi Katinka, Budapest (HU)

Szentgyörgyi Ottó, Torony (HU)
( 546 )
( 511 ) 28
41

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek.
Nevelés; szórakoztatás.

( 210 ) M 21 03103
( 220 ) 2021.08.25.
( 731 ) Gajdi Katinka, Budapest (HU)
Szentgyörgyi Ottó, Torony (HU)
( 546 )

( 511 ) 28
41

Játékok és játékszerek; videojátékok.
Nevelés; szórakoztatás.

( 210 ) M 21 03108
( 220 ) 2021.08.26.
( 731 ) Nemzetközi Beruházási Bank, Budapest (HU)
( 740 ) Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomtatványok; nyomtatott publikációk; magazinok, revük [időszaki lapok]; poszterek; könyvek; újságok;

könyvecskék, brosúrák; szórólapok; noteszok; naptárak; scrapbook [családi albumok]; formanyomtatványok,
űrlapok; hírlevelek; katalógusok; prospektusok; nyomtatott jelentések.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzleti értékelések; piackutatás; kereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos információk nyújtása; üzleti statisztikai
információk szolgáltatása; üzleti információ; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás;
kommunikáció átírása [irodai funkciók].
36

Balesetbiztosítás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; pénzügyi elemzések; bérházak kezelése; garancia

szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó
ügynöki tevékenység; tőkebefektetés, tőkeberuházás; jótékonysági célú gyűjtések; csekk ellenőrzés;
elszámolóházak; hitelügynökségek, hitelirodák; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi
szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; faktorálás; vagyonkezelés; pénzügyi
tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi menedzsment; pénzügyi
szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; tűzkár elleni biztosítás; költségvetési értékelés;
elektronikus tőkeátutalás; garanciák; betegségbiztosítás; hitelbérlet; online banki szolgáltatások; ingatlanügynöki
tevékenység; részletfizetési hitelnyújtás; biztosításközvetítés; biztosítási tanácsadás; biztosítási információs
szolgáltatás; értékutalványok kibocsátása; utazási csekkek kibocsátása; mezőgazdasági ingatlanok bérlése;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; zálogház szolgáltatások; életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás];
hajókárbiztosítás; jelzálogbank; gyűjtések szervezése; gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanügynökségek;
ingatlanok értékbecslése; ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon-kezelés; lakbér beszedés; irodahelyiségek
bérbeadása; lakások bérbeadása; takarékpénztár szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdei
árfolyamjegyzés; adóbecslések; ingatlanügyletek; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.
M2965
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Akadémiák [oktatás]; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; oktatás biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; élő előadások bemutatása; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; sportversenyek rendezése; partik tervezése [szórakoztatás].
42

Számítógép-programozás; szoftvertervezés; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes rendszerek tervezése; építési tervkészítés; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása
elektronikus médiába; számítógépes programok másolása; mérnöki munkák, szolgáltatások;
környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok
készítése; műszaki kutatás.
43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; üzleti célú

étkeztetési szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03109
( 220 ) 2021.08.26.
( 731 ) Nemzetközi Beruházási Bank, Budapest (HU)
( 740 ) Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomtatványok; nyomtatott publikációk; magazinok, revük [időszaki lapok]; poszterek; könyvek; újságok;

könyvecskék, brosúrák; szórólapok; noteszok; naptárak; scrapbook [családi albumok]; formanyomtatványok,
űrlapok; hírlevelek; katalógusok; prospektusok; nyomtatott jelentések.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzleti értékelések; piackutatás; kereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos információk nyújtása; üzleti statisztikai
információk szolgáltatása; üzleti információ; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás;
kommunikáció átírása [irodai funkciók].
36

Balesetbiztosítás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; pénzügyi elemzések; bérházak kezelése; garancia

szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó
ügynöki tevékenység; tőkebefektetés, tőkeberuházás; jótékonysági célú gyűjtések; csekk ellenőrzés;
elszámolóházak; hitelügynökségek, hitelirodák; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi
szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; faktorálás; vagyonkezelés; pénzügyi
tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi menedzsment; pénzügyi
szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; tűzkár elleni biztosítás; költségvetési értékelés;
elektronikus tőkeátutalás; garanciák; betegségbiztosítás; hitelbérlet; online banki szolgáltatások; ingatlanügynöki
tevékenység; részletfizetési hitelnyújtás; biztosításközvetítés; biztosítási tanácsadás; biztosítási információs
szolgáltatás; értékutalványok kibocsátása; utazási csekkek kibocsátása; mezőgazdasági ingatlanok bérlése;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; zálogház szolgáltatások; életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás];
hajókárbiztosítás; jelzálogbank; gyűjtések szervezése; gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanügynökségek;
ingatlanok értékbecslése; ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon-kezelés; lakbér beszedés; irodahelyiségek
bérbeadása; lakások bérbeadása; takarékpénztár szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdei
árfolyamjegyzés; adóbecslések; ingatlanügyletek; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.
41

Akadémiák [oktatás]; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; oktatás biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; élő előadások bemutatása; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; sportversenyek rendezése; partik tervezése [szórakoztatás].
42

Számítógép-programozás; szoftvertervezés; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes rendszerek tervezése; építési tervkészítés; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása
elektronikus médiába; számítógépes programok másolása; mérnöki munkák, szolgáltatások;
M2966

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 21. szám, 2021.11.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok

készítése; műszaki kutatás.
43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; üzleti célú

étkeztetési szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03110
( 220 ) 2021.08.26.
( 731 ) Nemzetközi Beruházási Bank, Budapest (HU)
( 740 ) Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomtatványok; nyomtatott publikációk; magazinok, revük [időszaki lapok]; poszterek; könyvek; újságok;

könyvecskék, brosúrák; szórólapok; noteszok; naptárak; scrapbook [családi albumok]; formanyomtatványok,
űrlapok; hírlevelek; katalógusok; prospektusok; nyomtatott jelentések.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzleti értékelések; piackutatás; kereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos információk nyújtása; üzleti statisztikai
információk szolgáltatása; üzleti információ; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás;
kommunikáció átírása [irodai funkciók].
36

Balesetbiztosítás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; pénzügyi elemzések; bérházak kezelése; garancia

szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó
ügynöki tevékenység; tőkebefektetés, tőkeberuházás; jótékonysági célú gyűjtések; csekk ellenőrzés;
elszámolóházak; hitelügynökségek, hitelirodák; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi
szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; faktorálás; vagyonkezelés; pénzügyi
tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi menedzsment; pénzügyi
szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; tűzkár elleni biztosítás; költségvetési értékelés;
elektronikus tőkeátutalás; garanciák; betegségbiztosítás; hitelbérlet; online banki szolgáltatások; ingatlanügynöki
tevékenység; részletfizetési hitelnyújtás; biztosításközvetítés; biztosítási tanácsadás; biztosítási információs
szolgáltatás; értékutalványok kibocsátása; utazási csekkek kibocsátása; mezőgazdasági ingatlanok bérlése;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; zálogház szolgáltatások; életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás];
hajókárbiztosítás; jelzálogbank; gyűjtések szervezése; gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanügynökségek;
ingatlanok értékbecslése; ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon-kezelés; lakbér beszedés; irodahelyiségek
bérbeadása; lakások bérbeadása; takarékpénztár szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdei
árfolyamjegyzés; adóbecslések; ingatlanügyletek; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.
41

Akadémiák [oktatás]; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; oktatás biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; élő előadások bemutatása; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; sportversenyek rendezése; partik tervezése [szórakoztatás].
42

Számítógép-programozás; szoftvertervezés; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes rendszerek tervezése; építési tervkészítés; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása
elektronikus médiába; számítógépes programok másolása; mérnöki munkák, szolgáltatások;
környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok
készítése; műszaki kutatás.
43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; üzleti célú

étkeztetési szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03117
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( 220 ) 2021.08.27.
( 731 ) Dr. Tunyoghy Szabolcs, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; banki ügyletekkel kapcsolatos kutatási szolgáltatások; bankügyletekhez kapcsolódó

tanácsadói szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos konzultáció; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi
tanácsadás; beruházási tanácsadás; értékbecslési szolgáltatások; hitelhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;
hitelekkel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; hiteltanácsadás; lakbér beszedés; bérbeszedés; ingatlanok
bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos
ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség;
ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanügynökségek
szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan; ingatlanügynökségek; ingatlanvagyonnal
kapcsolatos információnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; lakások és szállások
bérbeadása; lakásügynökségek; lakóingatlanokkal kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; lakóingatlanokkal
kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;
tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása
közösségi munkavégzéshez; ingatlanok kezelése és értékbecslése.
( 210 ) M 21 03119
( 220 ) 2021.08.27.
( 731 ) Ádám Sándor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Tengeri hal kis- és nagykereskedelmi értékesítés.

( 210 ) M 21 03123
( 220 ) 2021.08.27.
( 731 ) BUDIŠ a. s., Dubové (SK)
( 300 ) POZ 727-2021 2021.03.11. SK
( 740 ) Dr. Melicher Csilla ügyvéd, Budapest
( 541 ) SPUTNIK
( 511 ) 32

Energiaitalok.

( 210 ) M 21 03127
( 220 ) 2021.08.27.
( 731 ) dr. Mátyók Fanni, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 03128
( 220 ) 2021.08.27.
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( 731 ) Dr. Csengeri Ágnes, Nyíregyháza (HU)

( 541 ) Family Heart
( 511 ) 29

Almapüré; alkoholban tartósított gyümölcsök; gyümölcsök, tartósított; tartósított zöldségek;

csemegeuborka; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; fagyasztott gyümölcsök;
fagyasztott zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; feldolgozott
gyümölcsökből válogatás; feldolgozott zöldségtermékek; bogyós gyümölcsök, konzervált; konzerv gyümölcsök;
konzerv zöldségek; konzervek, savanyúságok; szeletelt zöldség, konzerv; szeletelt gyümölcs, konzerv;
gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez; gyümölcs alapú snackek; tej alapú snackek; növényi alapú snackek;
zöldségalapú snack-ételek; zselék étkezési célra; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcspép (gyümölcspüré);
préselt gyümölcspép; előre összevágott zöldségek salátákhoz; kész saláták; gyümölcssaláták; hagymakarikák;
feldolgozott hagyma; hagyma, tartósított; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kandírozott, mázzal bevont
gyümölcsök; leveskészítmények; gyümölcslevek főzéshez; paradicsomlé főzéshez; zöldségalapú koncentrátum
főzéshez; zöldségkivonatok [levek] főzéshez; zöldséglevek főzéshez; gyümölcsporok; savanyú káposzta; vegyes
savanyúságok; fagyasztva szárított zöldségek; szárított zöldségek; szárított gyümölcs; szárított gyümölcsből
készült termékek; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók; chipsek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek;
feldolgozott cékla; előkészített gyümölcsök; rágcsálnivaló-keverékek, amelyek feldolgozott gyümölcsöket és
feldolgozott dióféléket tartalmaznak; szeletelt gyümölcsök; savanyított gyümölcsök; elkészített zöldségek; előre
felvágott zöldségek; fermentált zöldségek; főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; hámozott
zöldségek; ecetes uborka; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok.
30

Szárított és friss tészták, nudlik, gombócok; édességek fagyasztott formában; fagyasztott

cukrászsütemények [nem gyógyszeres -]; fagyasztott gofrik; fagyasztott pizzák; fagyasztott pizzaalapok;
fagyasztott palacsinták; fagyasztott sütemények; fagyasztott tejes édességek; fagyasztott tészták; fagyasztott
tésztalapok; kétszersült lisztből készült snack termékek; teljes kiőrlésű búzából készült snack termékek; snack
ételek (gabona alapú -); gyümölcsös zselés cukor [édességek]; zselét tartalmazó cukrászáruk; szárított gyümölcsöt
tartalmazó zabfalatok; gabonapelyheket és szárított gyümölcsöket tartalmazó ételkeverékek; tartósított pizzák;
fagyasztott édességek; fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; zöldségekkel töltött fagyasztott
sütemény; elkészített élelmiszerek szósz formájában; kész szószok; savanyú szószok ízesítőként való használatra;
szószok főzéshez; zöldségkrémek [szószok]; zöldségpürék [szószok - élelmiszerek]; gabona alapú chipsek;
zöldség ízesítésű kukorica chipsek; szószok, chutney [indiai fűszer], pástétomok; croissant-ok; cukormáz
süteményekhez; cukormázas gyümölcsös sütemények, torták; cukormázas piskóták; cukormázzal bevont kekszek,
aprósütemények; tortajég [cukormáz, cukorbevonat]; csokis párnák [péksütemények]; édességek karácsonyfák
díszítéséhez; ételízesítők (fűszerek); reszelt savanyúság [ételízesítő]; gabonaszeletek; magas protein tartalmú
gabonaszeletek; gluténmentes kenyér; gluténmentes pékáruk; gluténmentes pizzák; gofrik; készítmények gofrik
előállításához; gyömbérkenyér, mézeskalács; édességek folyékony gyümölcsös töltéssel; gyümölcsös édességek;
gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények;
gyümölcsszószok; jiaozi (töltött tésztagombócok); apró vajas kekszek; aprósütemények, kekszek; csokoládé
ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládés kekszek; feldolgozott gabonafélékből készült sós kekszek;
gyümölccsel ízesített kekszek, aprósütemények; gyümölcsöt tartalmazó kekszek, aprósütemények; kekszek
csokoládés bevonattal; kekszek csokoládé ízesítésű bevonattal; kekszek, kétszersültek; sütemények,
cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); zöldségekkel ízesített sós kekszek; kruton (pirított
zsemlekocka); lepények; zöldségeket tartalmazó lepények, piték; lisztből készült tészták; mélyfagyasztott tészták;
sütemény tészták; töltött tészták; nyers tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; édességek (cukorkák),
csokoládés szeletek, rágógumi; töltött cukorkák, édességek; müzli; müzliszeletek, energiaszeletek;
palacsintatészta; palacsinták; panírkeverékek; profiterol; főként extrudált gabonafélékből készült snack termékek;
puffasztott kukoricapehely snackek; süteményporok; süteménytészta; tortilla; zsemlemorzsa; zsemlék
[kenyérfélék]; csokoládébevonatos gyümölcsök; gyümölcsökből készített ízesítők; gyümölcsöket és rostokat
tartalmazó gabonapelyhek; magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek
[édességek]; süteménytészta keverékek; híg süteménytészta; brownie (csokoládés sütemények); csokoládé
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szeletek; csokoládéízű édességek; csokoládés édességek; csokoládés gofrik; csokoládéval bevont édességek;

csokoládéval bevont sütemények, torták; omlós keksz csokoládé ízű bevonattal; csokoládét tartalmazó nem
gyógyhatású lisztes édességek; csokoládétorták, csokoládés sütemények; csokoládés piskótával készített
csokoládétorták; piskóták, piskótatészták; alacsony szénhidráttartalmú édességek; csokoládét tartalmazó nem
gyógyhatású édességek; cukormentes édességek; édességek; jégkrémes édességek; táblás édességek; tojás
formájú nem gyógyhatású édességek; tejet tartalmazó nem gyógyhatású édességek.
31

Friss salátazöldségek; friss saláták; hagymák, friss zöldségek; gabonából készült sütemények, kekszek

állatoknak; friss cékla; friss bio gyümölcsök; feldolgozatlan gyümölcsök; friss gyümölcsök, dió, zöldségek és
fűszernövények; nyers gyümölcsök; törköly [gyümölcsök visszamaradt részei]; uborka, friss.
32

Fagyasztott gyümölcsalapú italok; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; alkoholmentes

gyümölcsitalok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; koncentrátumok gyümölcsitalok készítéséhez; smoothie
[alkoholmentes gyümölcsitalok]; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; készítmények italokhoz;
szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; limonádék; szörpök limonádékhoz; limonádé
szirupok; gyümölcs- és zöldséglevek keverékéből készült italok; gyümölcsízesítésű üdítőitalok; üdítőitalok;
alacsony energiatartalmú üdítőitalok.
( 210 ) M 21 03130
( 220 ) 2021.08.30.
( 731 ) Korcsok Ádám, Budapest, V. (HU)
( 541 ) AQIRIS
( 511 ) 3
32

Ásványvíz spray-k kozmetikai célokra.
Ásványvíz [italok]; ásványvizek; szénsavas ásványvíz; nem gyógyhatású ásványvíz; ízesített ásványvíz.

( 210 ) M 21 03131
( 220 ) 2021.08.30.
( 731 ) MB Dentistry Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; kozmetikai fogászat; fogászati klinikák

szolgáltatásai; fogászati tanácsadás; fogfehérítési szolgáltatás; foghigiénikus szolgáltatás; esztétikai fogászat;
szájsebészet; orális diagnosztika; orvosi diagnosztikai szolgáltatások; optikai képalkotás gyógyászati
diagnosztikai használatra; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; endodoncia; paradontológia;
implantológiai szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03134
( 220 ) 2021.08.30.
( 731 ) "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rönky Ernő, Budapest
( 541 ) mindigTV - Azoknak, akik tudják, mit akarnak.
( 511 ) 9

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

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

M2970

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 21. szám, 2021.11.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 21 03135
( 220 ) 2021.08.30.
( 731 ) FOCUS MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Papcsák Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FOCUS MED
( 511 ) 44

Klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások; orvosi ellátás; optikusok szolgáltatásai;

kórházak; orvosi rendelők; orvosi szűrővizsgálatok; plasztikai sebészet; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás
szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03137
( 220 ) 2021.08.31.
( 731 ) Barilla G. e R. Fratelli - Societá per Azioni, Parma PR (IT)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A SZERETET JELE
( 511 ) 29

Húsok; halak; baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főtt gyümölcsök és

zöldségek; zselék; lekvárok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; szardella, nem élő; csontleves,
húsleves; levesek; kaviár; gyümölcskonzervek; zöldségkonzervek; sajtok; milk shake-ek [tejturmixok]; gyümölcs
csipsz; fagyasztott gyümölcsök; gyümölcsök, tartósított; alkoholban tartósított gyümölcsök; főtt gyümölcsök;
kandírozott, kristályosított gyümölcsök; gomba, tartósított; zselatin; gyümölcskocsonya, -zselé; zöldségleves
készítmények; zöldségek, tartósított; zöldségek, főtt; szárított hüvelyesek; lencse, tartósított; gyümölcssaláták;
zöldségsaláták; margarin; tejszínhab; tejszín (tejtermékek); sültburgonya, chips; alacsony zsírtartalmú
burgonyachipsek; hal, tartósított; baromfi, nem élő; leveskészítmények; gyümölcs alapú snackek; zöldséglevek
főzéshez; paradicsomlé főzéshez; joghurt.
30

Kávé; tea; kakaó és pótkávé; rizs; tápióka és szágó; liszt és gabonafélékből előállított készítmények; kenyér;

sütemények és cukorkák; fagylaltok és jégkrémek; cukor; méz; szirupok és melasz; élesztő; sütőpor; só; mustár;
ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; fagylalt; zab alapú ételek; liszttartalmú ételek;
ételkeményítő; ánizsmag; csillagánizs; kávéaromák; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; ízesítők
italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; zabdara; magas protein tartalmú
gabonaszeletek; édesgyökér [édesség]; kakaóalapú italok; kávé alapú italok; csokoládés italporok; tea alapú
italok; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; vajas kekszek [petit-beurre]; kandiscukor, bonbonok; briós;
pudingok; kakaó; kakaóitalok tejjel; kávé tejjel; kávé, pörköletlen; fahéj [fűszer]; karamellák [cukorkák];
fűszerek, ízesítők; kekszek, rágcsálnivalók; kuszkusz [búzadara]; piskóták, piskótatészták; búzaliszt; liszt;
gyümölcsös zselés cukor [édességek]; makaróni; majonéz; kétszersültek; kenyér kovász nélkül, macesz;
zsemlemorzsa; zsemlék; lisztből készült tészták; pesto [szósz]; pizza; gabonakészítmények; ravioli; asztali só;
paradicsomszósz; szójaszósz; salátaöntetek; szendvicsek; bors [ételízesítő]; búzadara; kukoricadara; snack ételek
(gabona alapú -); rizs alapú rágcsálnivalók; szörbetek [fagylaltok]; spagetti; húslé, mártás, szaft; tésztaöntetek;
metélt tészta, nudli, galuska; lepények; cérnametélt; sáfrány [ételízesítő]; gyömbér [fűszer].
43

Étel- és italellátás; ideiglenes szállásbiztosítás; kávéházak; kávézók; átmeneti szállások kiadása; kantinok,

büfék, étkezdék; szállodai szobafoglalás; szállásfoglalás; foglalás panziókban; éttermi szolgáltatások; szállodai
szolgáltatások; bár szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; étel és ital catering; motelek;
gyorséttermek, snack bárok.
( 210 ) M 21 03146
( 220 ) 2021.09.01.
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( 731 ) YOLCU 360 BILIŞIM ANONIM ŞIRKETI, Kadiköy Istanbul (TR)

( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) YOLCU 360
( 511 ) 39

Szárazföldi, vízi [tengeri] és légiszállítás; szárazföldi, vízi [tengeri] és légi járművek kölcsönzése és

bérbeadása; túrák szervezése; helyfoglalás utazással kapcsolatban; menetjegykiadás; futárszolgálatok [üzenetek
vagy áruk küldésére]; parkolási szolgáltatások; garázsok bérlése; vízi járművek tárolása; szállítás csővezetéken;
járművekkel és árukkal kapcsolatos mentési szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03147
( 220 ) 2021.09.01.
( 731 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Potecz Judit, Budapest
( 541 ) SPORT4
( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 21 03149
( 220 ) 2021.09.01.
( 731 ) Erőforrás Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda, Budapest
Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28
35

Társasjátékok.
Reklámozás.

( 210 ) M 21 03152
( 220 ) 2021.09.01.
( 731 ) Dér Ferenc Kálmán, Abasár (HU)
( 541 ) Tölgyes Rosé
( 511 ) 33

Szőlőbor.

( 210 ) M 21 03154
( 220 ) 2021.09.01.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) ACTOWILL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 21 03157
( 220 ) 2021.09.01.
( 731 ) Tengelice Korlátolt Felelősségű Társaság, Tahitótfalu (HU)
( 740 ) Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 03160
( 220 ) 2021.09.01.
( 731 ) Takács Lola, Dunaharaszti (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Ékszerek.

( 210 ) M 21 03216
( 220 ) 2021.09.08.
( 731 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) APENTA
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 210 ) M 21 03219
( 220 ) 2021.09.08.
( 731 ) AQUA Koncentrátum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. György Péter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

( 210 ) M 21 03220
( 220 ) 2021.09.08.
( 731 ) AQUA Koncentrátum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. György Péter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok.
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( 210 ) M 21 03221
( 220 ) 2021.09.08.
( 731 ) AQUA Koncentrátum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. György Péter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

( 210 ) M 21 03222
( 220 ) 2021.09.08.
( 731 ) AQUA Koncentrátum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. György Péter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

( 210 ) M 21 03223
( 220 ) 2021.09.08.
( 731 ) LUXIMPEX Kereskedelmi, Vendéglátó, Szolgáltató és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) dr. Alexa Péter ügyvéd, Debrecen
( 541 ) Barátság Hotel
( 511 ) 35

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03224
( 220 ) 2021.09.08.
( 731 ) Berettyóújfalui Szakképzési Centrum, Berettyóújfalu (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;
mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási
létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs
és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; vizsgaszervezés [oktatási]; oktatási
felmérések, vizsgálatok; vizsgafelkészítő iskolai tanfolyamok; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási
tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és
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tesztek szervezése.

42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; oktatási szolgáltatások tanúsítása.

( 210 ) M 21 03225
( 220 ) 2021.09.08.
( 731 ) Teqball Holding S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) Dr. Karácsony Bálint, Budapest
( 541 ) FUTMESA
( 511 ) 9

Audiovizuális tanítási eszközök; kiterjesztett valóság számítógépes játékszoftverek; kiterjesztett valóság

játékszoftverek; kiterjesztett valóság szemüvegek; kiterjesztett valóság headset-ek; kiterjesztett valóság szoftver;
kiterjesztett valóság szoftverek oktatáshoz; kiterjesztett valóság szoftver mobilkészülékekhez való alkalmazásra;
kiterjesztett valóság szoftver mobilkészülékekhez való alkalmazásra, elektronikus adatok valós környezetekbe
történő integrálására; kiterjesztett valóság edzés szimulációs szoftver az oktatás területén; kiterjesztett valóság
edzés szimulációs szoftver a tudomány területén; bioinformatikai szoftverek; számítógépekhez kialakított
hordozótokok; hordozótokok mobiltelefonokhoz; hordozótokok digitális audio lejátszókhoz; számítógép
hordozótokok, táskák; hordozható zenelejátszókhoz való tokok; mobiltelefonokhoz kialakított tokok;
számítógépekhez kialakított tokok; MP3 lejátszókhoz kialakított tokok; tokok netbook számítógépekhez; tokok
notebook számítógépekhez; tokok mobiltelefonokhoz; tokok mobiltelefonhoz, táblagéphez, és laptophoz; tokok
laptopokhoz; digitális médialejátszókhoz való tokok; számítógép hordozó tokok, táskák; tokok zenetároló
eszközökhöz; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; hordozható médialejátszókhoz való tokok;
tokok okostelefonhoz; napszemüveg tokok; tokok napszemüvegekhez és védőszemüvegekhez; telefontokok;
tokok mobil telekommunikációs eszközökkel történő használatra; mobiltelefon tokok bőrből vagy műbőrből;
mobiltelefon tokok szövetből vagy textilanyagokból; számítógépes játékpatronok [szoftverek]; számítógépes
játék lemezek; játékszoftverek; internetről letöltött számítógépes játékprogramok [szoftverek]; számítógépes
játékszoftverek és elektronikus formátumú kézikönyvek, egységként árusítva; globális számítógépes hálózatról
letölthető számítógépes játékszoftverek; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli készülékeken
keresztül letölthető számítógépes játékszoftverek; számítógéppel generált képalkotásra [CGI] szolgáló szoftverek;
számítógépes grafikai szoftverek; számítógépes programok és szoftverek képfeldolgozáshoz; mobiltelefonokon
használt számítógépes programok és szoftverek képfeldolgozáshoz; számítógépes programok [letölthető
szoftverek]; számítógépes programok adatfeldolgozáshoz; számítógépes programok kép-, hang- és
videószerkesztéshez; számítógépes programok videó- és számítógépes játékokhoz; számítógépes
szoftveralkalmazások, letölthető; internetről letöltött számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek játéktermi
eszközökhöz és játékokhoz; számítógépes szoftverek adatfeldolgozáshoz; számítógépes programok
képfeldolgozáshoz; számítógépes programok digitális képfeldolgozáshoz; szoftverek; számítógépes
videojáték-szoftverek; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; védőhuzatok zenetároló eszközökhöz; hordozható
médialejátszókhoz való védőhuzatok; táblagép tokok; díszítő mágnesek; letölthető alkalmazások mobil
eszközökkel történő használatra; letölthető számítógépes játékprogramok; letölthető számítógépes játékok;
letölthető számítógépes játékszoftverek; letölthető tanfolyami anyagok; letölthető interaktív szórakoztató
szoftverek számítógépes játékokhoz; letölthető interaktív szórakoztató szoftverek videojátékokhoz; oktató
szoftverek; oktató szoftver gyermekek számára; elektronikus vezérlők kiterjesztett valóság headset-ekkel történő
használathoz; elektronikus vezérlők virtuális valóság headset-ekkel történő használathoz; elektronikus
játékszoftverek mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek hordozható elektronikus eszközökhöz;
elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; elektronikus képalkotó készülékek; eredményjelző
készülékek [elektronikus]; elektronikus sport edzés szimulátorok; elektronikus edzés szimulátorok [számítógépes
hardver és szoftver alapú oktató berendezések]; divatszemüvegek; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez;
napszemüvegkeretek; freeware [ingyen használható szoftver]; játékprogramok játéktermi videójáték-gépekhez;
játékkazetták elektronikus játékkészülékekhez; kifejezetten videojátékokhoz kialakított headset-ek;
gesztusfelismerő szoftver; képfelismerő szoftverek; beviteli eszközök számítógépekhez; interaktív számítógépes
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játékprogramok; interaktív számítógépes szoftverek; személyi számítógéppel használható interaktív szórakoztató

szoftverek; interaktív multimédiás számítógépes játékprogramok; interaktív multimédiás számítógépes
programok; interaktív multimédia szoftverek játékokhoz; interaktív videójáték programok; nyakba akasztók
mobiltelefonokhoz; bőrből készült mobiltelefon tokok; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; beépített
erősítővel rendelkező hangszórók; hangszórók, hangfalak; hangszóró rendszerek; hordozható hangszórók;
műsoros videószalagok; védőtokok mobiltelefonokhoz; MP3-lejátszókhoz való védőtokok; tokok táblagépekhez;
védőtokok táblagépekhez; rögzített számítógépes játékprogramok; rögzített számítógépes játékszoftverek;
tudományos készülékek és berendezések; tudományos, optikai, mérő-, jelző-, és ellenőrző készülékek és
berendezések; okosszemüvegek; hűtőmágnesek; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; számítógépes
alkalmazások mobiltelefonokhoz; szoftver képek, grafikák és szövegek feldolgozásához; szoftverek
okostelefonokhoz; hangszórók hordozható médialejátszókhoz; napszemüvegek; oktatáshoz használt
berendezések; oktató és tanító készülékek és eszközök; oktatási készülékek; oktatási készülékek és eszközök;
tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; USB pendrive-ok; videójáték programok; szoftverek
videójátékokhoz; videómegjelenítő rendszerek; virtuális valóság számítógépes játékszoftverek; virtuális valóság
játékszoftverek; virtuális valóság szemüvegek; virtuális valóság headset-ek; videójátékokhoz kialakított virtuális
valóság headset-ek; videójátékokhoz kialakított virtuális valóság headset-ek és sisakok; virtuális valóság
szoftverek; virtuális valóság-szoftverek oktatáshoz; virtuális valóság szoftverek számítógépes játékokhoz;
virtuális valóság edzés szimulációs szoftverek az oktatás területén; virtuális valóság edzés szimulációs szoftverek
a tudomány területén.
28

Külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított szórakoztató és játékkészülékek;

külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított szórakoztató készülékek; játéktermekben
használt szórakoztató berendezések; szórakoztató készülékek televízió-képernyővel való használatra; játékgépek;
külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított, számítógépes játékokhoz való készülékek;
külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított, elektronikus játékokhoz való készülékek;
elektronikus játékokhoz használt készülékek, a külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra
kialakított készülékek kivételével; berendezések játékokhoz; játékokhoz használt készülékek, a külső
kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított készülékek kivételével; játéktermi játékgépek;
játéktermi videójáték-gépek; sportfelszerelésekkel való használatra kialakított táskák; labdák játékokhoz;
paddleball; padel labdák; trenderlik; labdák ütős sportokhoz; sportlabdák; számítógépes videójátékokban
megjelenített virtuális játékasztalok játék céljára; számítógépes videójátékokban megjelenített virtuális asztali
játékok; vezérlők játékkonzolokhoz; oktatási célú játékszerek; elektronikus játékra tervezett, videó kimenetes,
elektronikus és elektromechanikus asztalok; elektronikus oktatási játékgépek gyermekek számára; elektronikus
játékkészülékek; külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított elektronikus
játékkonzolok; elektronikus hordozható játékkonzolok; elektronikus céltáblák; elektronikus céltáblák játékhoz és
sporthoz; elektronikus játékszerek; felszerelés szabadtéri játékokhoz; játék testedző berendezések; fitnesz gépek;
edzőfelszerelések, az orvosi, gyógyászati célokra használt edzőfelszerelések kivételével; edzőfelszerelések, a
fizikoterápiás célokra használt edzőfelszerelések kivételével; csocsóasztalok; külső kijelzőképernyővel vagy
monitorral való használatra kialakított játékkészülékek; játékkonzolok; pénzbedobós játékgépek; játékok;
játékszerek; kizárólag televíziókészülékekkel történő használatra kifejlesztett játékberendezések és készülékek;
hordozható készülékek elektronikus játékokhoz; hordozható elektronikus játékok; kizárólag
televíziókészülékekkel való használatra kialakított hordozható elektronikus játékok; külső kijelzőképernyővel
vagy monitorral való használatra kialakított hordozható elektronikus játékkonzolok; hordozható elektronikus
videójátékok; kézi játékkonzolok; folyadékkristályos kijelzővel rendelkező hordozható játékok; hordozható
konzolok elektronikus játékokhoz; hordozható konzolok elektronikus játékokhoz, a külső kijelzőképernyővel
vagy monitorral való használatra kialakított hordozható konzolok kivételével; hordozható konzolok
videójátékokhoz; hordozható konzolok videójátékokhoz, a külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való
használatra kialakított hordozható konzolok kivételével; mozgásvezerlők számítógépekhez és videójátékokhoz;
futballkapu-hálók; szabadtéri játékfelszerelés; kültéri játékok; paddleball ütők; padel ütők; testedzésre szolgáló
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eszközök, az orvosi, gyógyászati célra szánt eszközök kivételével; paddleball hálók; padel hálók; zsebméretű

készülékek videójátékokhoz; telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek;
hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; futball-labdák; futballkapuk; sportcikkek;
sportfelszerelés; különálló videójáték-berendezések; asztalitenisz-ütők; ping-pong [asztalitenisz] asztalok;
asztalitenisz labdák; célbadobós játékok; videójátékok; külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra
kialakított hordozható elektronikus játékkonzolok; külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra
kialakított videójáték konzolok; külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított
videójátékok; külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított videójáték készülékek; külső
kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított videó kimenetes játékkészülékek; játékgépek
televízióval való használatra; röplabdák; zsonglőrfelszerelés; zsonglőrlabdák; hálók labdajátékokhoz.
41

Felnőttoktatás; továbbképzés; képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; játéktermi szolgáltatások;

szórakoztató központok által nyújtott szolgáltatások; animációs szolgáltatások; atlétikai versenyek rendezése és
lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; tanórák szervezése és
lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, szimpóziumok, képzési célú
műhelyfoglalkozások szervezése és lebonyolítása; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú konferenciák és kiállítások szervezése és lebonyolítása; konferenciák
és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, koncertek, szimpóziumok, szemináriumok, tanfolyamok, tanórák,
előadások szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, képzési célú
műhelyfoglalkozások szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, szimpóziumok,
tanfolyamok, tanórák, előadások szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok,
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú konferenciák, gyűlések, kiállítások
szervezése és lebonyolítása; konferenciák, gyűlések, oktatási célú kiállítások, tanórák, előadások, szemináriumok,
képzési célú műhelyfoglalkozások szervezése és lebonyolítása; konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; találkozók szervezése és lebonyolítása;
kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális események szervezése és lebonyolítása; oktatási
célú konferenciák rendezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; képzési célú
rendezvények szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztató
rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási, sport- és kulturális tevékenységek szervezése és
lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; fitnesz órák szervezése és lebonyolítása;
játékok szervezése és lebonyolítása; személyes oktatási célú fórumok rendezése és lebonyolítása; előadások
szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; találkozók szervezése és
lebonyolítása az oktatás területén; találkozók szervezése és lebonyolítása a szórakoztatás területén;
szemináriumok és képzési célú műhelyfoglalkozások szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú
szemináriumok, konferenciák, kiállítások szervezése és lebonyolítása; szemináriumok, konferenciák,
tanfolyamok, továbbképzési tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok, kongresszusok,
konferenciák, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kulturális célú szemináriumok, műhelyfoglalkozások
[oktatás], kongresszusok, kollokviumok, távoktatási tanfolyamok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;
futball edzésprogramok szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása;
sportversenyek szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok
rendezése és lebonyolítása; oktatások szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok [képzés]
szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; műhelyfoglalkozások, oktatás,
szemináriumok, konferenciák szervezése és lebonyolítása; ifjúsági futball edzésprogramok szervezése és
lebonyolítása; online műhelyfoglalkozások szervezése és lebonyolítása az egészségmegőrzés területén; online
műhelyfoglalkozások szervezése és lebonyolítása a wellness területén; online műhelyfoglalkozások szervezése és
lebonyolítása a testsúlyszabályozás területén; szórakoztatási célú díjátadó ünnepségek és gálaestek szervezése;
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szórakoztatási célú díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek szervezése jelentős mértékű

adományokat juttató nagyvállalatok és magánszemélyek részére; kollokviumok szervezése, lebonyolítása és
rendezése; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák, kongresszusok, kollokviumok,
műhelyfoglalkozások [képzés], szemináriumok, szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése;
kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése;
szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése; képzési célú műhelyfoglalkozások szervezése,
lebonyolítása és rendezése; szórakoztatási célú gálaestek szervezése; tanórák szervezése; kollokviumok
szervezése; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; versenyek szervezése az interneten;
konferenciaszervezés; kongresszusok szervezése; vetélkedők, versenyek szervezése; összejövetelek, gyűlések
szervezése; kulturális és sportesemények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; oktatási célú
konferenciák szervezése; oktatási célú tanfolyamok szervezése; oktatási események szervezése; szórakoztató
események szervezése; szórakoztató show-k rendezése; kulturális és szórakoztatási célú kiállítások,
kongresszusok, szemináriumok, konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások, szemináriumok és konferenciák szervezése; filmesemények, élő
zenei események, kulturális és sportesemények szervezése; filmesemények, zenei események, kulturális és
sportesemények, élő szórakoztató események szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek szervezése az
interneten; személyes oktatási célú fórumok szervezése; élő szórakoztató események szervezése; szemináriumok
szervezése; szemináriumok és konferenciák rendezése; labdarúgó-mérkőzések szervezése; sportversenyek
rendezése; sportoktatás/edzés szervezése rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból; sportoktatás/edzés
szervezése hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból; szimpóziumok szervezése; szimpóziumok és képzési
célú műhelyfoglalkozások szervezése; képzések szervezése; tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben;
oktatási célú szemináriumok szervezése; workshopok és szemináriumok rendezése; szakmai
műhelyfoglalkozások és tanfolyamok szervezése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang- és
videofelvételek készítése; zenés szórakoztatási szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel
kapcsolatos szolgáltatások; fogadóirodai szolgáltatások; testtudatossággal kapcsolatos oktatás; üzleti képzés;
üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
klubszolgáltatások szórakoztatás formájában; coaching [oktatás és képzés]; sportedzői tevékenység nyújtása;
coaching [tréning]; számítógépes képzés; számítógépes tanfolyamok; számítógépes oktatással kapcsolatos
képzési szolgáltatások; szórakoztató események, kulturális események, élő sportesemények, oktatási események
lebonyolítása; tornaórák tartása; fitnesz órák tartása; üzleti konferenciák lebonyolítása; tanórák lebonyolítása;
kollokviumok lebonyolítása; versenyek lebonyolítása az interneten; konferenciák lebonyolítása; szemináriumok
és kongresszusok tartása, vezetése; összejövetelek, gyűlések lebonyolítása; kulturális szolgáltatások nyújtása;
kulturális események lebonyolítása; távoktatási tanfolyamok lebonyolítása; oktatási célú tanfolyamok
lebonyolítása; oktatási célú rendezvények lebonyolítása; oktatási célú szemináriumok lebonyolítása; szórakoztató
szolgáltatások nyújtása; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kiállítások lebonyolítása a szórakoztatás
területén; oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; élő szórakoztató
rendezvények lebonyolítása; szemináriumok tartása; sportrendezvények lebonyolítása; szimpóziumok
lebonyolítása; tanfolyamok lebonyolítása; tanfolyamok lebonyolítása a technológia és innováció területén;
oktatási célú szemináriumok tartása; képzési célú műhelyfoglalkozások lebonyolítása; műhelyfoglalkozások és
szemináriumok lebonyolítása; fizikális erőnléti edzések lebonyolítása; konferenciák szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kongresszusok
szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;
szemináriumok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tanácsadás és tájékoztató szolgáltatások;
szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; műhelyfoglalkozások szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és
tájékoztató szolgáltatások; szemináriumok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tanácsadás; képzési célú
műhelyfoglalkozások szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tanácsadás; oktatáshoz és képzéshez
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kapcsolódó tanácsadás; fitnesz edzéssel kapcsolatos konzultáció; képzéshez és továbbképzéshez kapcsolódó

tanácsadás; képzéshez, továbbképzéshez és oktatáshoz kapcsolódó tanácsadás; tanácsadási szolgáltatások a
szórakoztatás területén; tanácsadási szolgáltatások az interneten keresztül a szórakoztatás területén; folyamatos
képzési szolgáltatások; digitális képfeldolgozási szolgáltatások [képek szerkesztése]; digitális képfeldolgozási
szolgáltatások [fényképészet]; digitális fényképészet; digitális video, audio és multimédiás tartalmak
megjelentetésére irányuló szolgáltatások; online nyújtott távoktatási szolgáltatások; fényképszerkesztés;
nyomtatványok és szövegek szerkesztése; írott szövegek szerkesztése; videofelvételek szerkesztése; szervezeti
tagoknak nyújtott oktatási és szórakoztatási szolgáltatások; művészetekhez, kézműves tevékenységekhez,
sportokhoz, vagy általános ismeretekhez kapcsolódó oktatási és képzési szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos
oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; oktatással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; vizsgáztatás; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási és szórakoztatási
szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; oktatás és képzés az elektronikus
adatfeldolgozás területén; oktatás és tanítás; oktatási információs szolgáltatások; oktatási útmutatás; oktatási,
képzési és szórakoztatási szolgáltatások; előállításhoz és gyártáshoz kapcsolódó oktatási és képzési
szolgáltatások; világszintű kommunikációs hálózat segítségével nyújtott elektronikus játékszolgáltatások;
elektronikus játékokkal kapcsolatos, interneten keresztül nyújtott szolgáltatások; elektronikus játékokkal
kapcsolatos, interneten vagy más kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások; előadóművészek
szolgáltatásai; szórakoztató és sporttevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások; szórakoztatás IPTV-n keresztül;
vezeték nélküli televíziós közvetítésen keresztüli szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatás animációs és élőszereplős tévésorozatok formájában; szórakoztatás fantázia futballbajnokságok
formájában; online szórakoztatási szolgáltatások nyújtása fantáziasport-bajnokság formájában; szórakoztatás élő
előadások formájában; szórakoztatás televízióműsorok formájában; szórakoztatás futballmeccsek formájában;
szórakoztatás sportversenyek formájában; szórakoztatás sportjátékok formájában; szórakoztatás sportbajnokságok
formájában; szórakoztatás teniszbajnokságok formájában; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási
szolgáltatások valóságalapú televízióműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok
formájában a sport területén; szórakoztatási szolgáltatások televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatási
szolgáltatások nyújtása globális kommunikációs hálózaton keresztül; edzőtermi szolgáltatások; rajongói,
szurkolói klubszolgáltatások szórakoztatás formájában; filmgyártási szolgáltatások; filmszerkesztés, vágás;
fitnesz klub és edzőtermi szolgáltatások; fitnesz klub szolgáltatások; számítógépes terminálokon vagy
mobiltelefonokon történő kommunikáció útján nyújtott játékszolgáltatások; számítógépes hálózatról online
nyújtott játékszolgáltatások szórakoztatási és továbbképzési célokra; számítógépes hálózatról vagy
mobiltelefonos hálózatról online nyújtott játékszolgáltatások; kommunikációs hálózatokon keresztül nyújtott
játékszolgáltatások; számítógépes hálózatról online nyújtott játékszolgáltatások; számítógépes hálózatokon és
kommunikációs világhálózatokon keresztül nyújtott játékszolgáltatások; szerencsejátékok; sporteseményekkel
kapcsolatos fogadás [handicap fogadás]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészség- és
fitnesztréning; egészség- és szabadidős klubszolgáltatások; létesítmények biztosítása egészség kluboknak
[mozgásgyakorlatok]; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes adatbázis alapján vagy
globális kommunikációs hálózaton keresztül online nyújtott, számítógépes játékok általi szórakoztatással
kapcsolatos információk; oktatással és szórakoztatással kapcsolatos információk; oktatással és szórakoztatással
kapcsolatos, számítógépes adatbázis alapján vagy az interneten keresztül, online nyújtott információk; oktatással
vagy szórakoztatással kapcsolatos, számítógépes hálózaton és az interneten keresztül, vagy televízió- vagy
rádióműsorok útján, online nyújtott információk; oktatással vagy szórakoztatással kapcsolatos, online, vagy
televízión keresztül, vagy széles sávú és vezetéknélküli kommunikáció útján nyújtott információk; szabadidős és
rekreációs szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; játékvezetés
sportversenyeken; online szórakoztatás; online számítógépes játékok szolgáltatása; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; szemináriumok, konferenciák, tanfolyamok és továbbképzések szervezése; kollokviumok,
konferenciák vagy kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális és szabadidős tevékenységek szervezése
és lebonyolítása; élő előadások szervezése és bemutatása; show-műsorok szervezése és bemutatása;
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show-műsorok, versenyek, játékok, koncertek, hangversenyek, és szórakoztató események szervezése és

bemutatása; játékok és versenyek szervezése és lebonyolítása az interneten keresztül; közösségi sport- és
kulturális események szervezése; versenyek és díjátadó ünnepségek szervezése; versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás]; versenyek vagy más sport- és kulturális események szervezése jótékonysági célból;
kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; oktatási és szórakoztató események
szervezése szakemberek és vezetők számára; oktatási, szórakoztató, kulturális és sportesemények szervezése;
oktatási, szórakoztató, sport- és kulturális események szervezése; oktatási célú show-k rendezése; elektronikus
játékversenyek szervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú show-k rendezése;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások, gyűlések és konferenciák szervezése; oktatási célú kiállítások szervezése;
játékok szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; élő show-műsorok szervezése és lebonyolítása;
show-műsorok szervezése és lebonyolítása; sport- és kulturális tevékenységek szervezése; sport- és kulturális
események szervezése; sportesemények megszervezése; sportesemények szervezése jótékonysági célból;
sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;
sportesemények szervezése a labdarúgás területén; tenisztornák rendezése; képzés szervezése; ifjúsági képzési
programok szervezése; oktatási, kulturális vagy szórakoztatási célú események szervezése, rendezése és
lebonyolítása; show-műsorok és élő előadások szervezése, rendezése és bemutatása; tanfolyamok, képzések
szervezése; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése; atlétikai versenyek és játékok szervezése és
lebonyolítása; atlétikai események szervezése és lebonyolítása; főiskolai és egyetemi atlétikai események
szervezése és lebonyolítása; főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; sport- és kulturális
események szervezése és lebonyolítása; sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; sportversenyek
szervezése rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból; sportversenyek szervezése hátrányos helyzetűeknek
jótékonysági célból; partik szervezése [szórakoztatás]; partik szervezése [szórakoztatás] ünnepi eseményekhez
kapcsolódóan; partik szervezése [szórakoztatás] céges rendezvényekhez kapcsolódóan; partik szervezése
[szórakoztatás] jótékonysági célú gyűjtésekhez kapcsolódó promóciós rendezvényekhez kötődően; partik
szervezése [szórakoztatás] non-profit szervezetekhez kapcsolódó promóciós rendezvényekhez kötődően; partik
szervezése [szórakoztatás] termékbevezetésekhez kapcsolódó promóciós rendezvényekhez kötődően; személyi
coaching [képzés]; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; fotóriportok készítése; testnevelés; fitnesz
oktatás, útmutatás; testedzési, testnevelési szolgáltatások; partik szervezése és lebonyolítása [szórakoztatás];
videok és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; élő szórakoztató
események lebonyolítása; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő előadások bemutatása; televíziós műsorok
készítése és forgalmazása; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; hang- és/vagy videofelvételek
készítése; oktatási és képzési anyagok előállítása; oktatási anyagok előállítása; képzési anyagok előállítása; élő
szórakoztató műsorok rendezése; élő szórakoztató események rendezése; internetre és egyéb médiumokra szánt
rádió- és televízióműsorok előállítása; rádió- és televízióműsorok készítése; show-műsorok készítése;
hangfelvételek, zenei felvételek, és videofelvételek készítése; televíziós műsorok, mobil televíziós műsorok, és
rádióműsorok készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; mobiltelefonokon közvetíthető
televízióműsorok készítése; mobileszközökön közvetíthető televízióműsorok készítése; video podcast-ok
készítése; videofelvételek készítése; atlétikai táborokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása [szórakoztatás vagy
oktatás] hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból; atlétikai táborokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
[szórakoztatás vagy oktatás] rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból; tanfolyamok, kurzusok biztosítása;
kulturális tevékenységek biztosítása rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból; kulturális tevékenységek
biztosítása hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból; oktatási célú képzések nyújtása; oktatási célú
tanfolyamok, előadások, szemináriumok és ifjúsági képzési programok biztosítása; oktatási célú szemléltetés
nyújtása; oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató
központokban; oktatási tárgyú információk nyújtása; oktatási anyagok biztosítása rászoruló gyermekeknek
jótékonysági célból; oktatási anyagok biztosítása hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból; számítógépekkel
kapcsolatos oktatás nyújtása videokonferencián keresztül; szórakoztatás biztosítása; futballtáborokkal kapcsolatos
szolgáltatások biztosítása [szórakoztatás vagy oktatás] rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból;
M2980

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 21. szám, 2021.11.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
futballtáborokkal kapcsolatos szolgáltatások biztosítása [szórakoztatás vagy oktatás] hátrányos helyzetűeknek

jótékonysági célból; táboroztatás [szórakoztatás vagy oktatás] rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból;
táboroztatás [szórakoztatás vagy oktatás] hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból; információnyújtás
sporttevékenységekkel kapcsolatban; testedzéssel és fitnesszel kapcsolatos tájékoztatás weboldalon keresztül;
oktatási, képzési, szórakoztatási, sport- és kulturális tevékenységgel kapcsolatos információnyújtási szolgáltatás;
sport- és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos információnyújtási szolgáltatás; on-line információk nyújtása
számítógépes játékokkal és számítógépek játékokhoz való fejlesztésével kapcsolatban; testneveléssel kapcsolatos
online információnyújtási szolgáltatás weboldalon keresztül; edzéssel kapcsolatos online információnyújtási
szolgáltatás online weboldalon keresztül; sportrendezvényekkel kapcsolatos információnyújtási szolgáltatás;
sporttal kapcsolatos információnyújtási szolgáltatás; sporttal és sportrendezvényekkel kapcsolatos
információnyújtási szolgáltatás; képzéssel kapcsolatos információk nyújtása; oktatás nyújtása a testedzés
területén; oktatási kézikönyvek és oktatási anyagok biztosítása a wellness területén; folyamatos tanfolyamok
szervezése; szórakoztató tevékenységek biztosítása rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból; szórakoztató
tevékenységek biztosítása hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból; szórakoztató események szervezése
rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból; szórakoztató események szervezése hátrányos helyzetűeknek
jótékonysági célból; szakmai képzés, betanítás; oktatási és képzési szolgáltatások nyújtása; képzés és
továbbképzés nyújtása; képzés nyújtása globális számítógépes hálózat útján; online tanfolyamok, kurzusok
nyújtása; online tanórák nyújtása élő video chat útján; online szórakoztatás nyújtása fantázia sportligák
szervezése és lebonyolítása formájában; online szórakoztatási szolgáltatások nyújtása bajnokságok szervezése és
lebonyolítása formájában; online szórakoztatás nyújtása bajnokságok, fantázia sportligák, és játékshow-k
szervezése és lebonyolítása formájában; oktatással, képzéssel, szórakoztatással, sport- és kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos online információnyújtási szolgáltatás; számítógépes játékokkal kapcsolatos
szórakoztatásról nyújtott online információk; oktatással kapcsolatos online információnyújtási szolgáltatás;
képzéssel kapcsolatos online információnyújtási szolgáltatás; szórakoztatással kapcsolatos online
információnyújtási szolgáltatás; szórakoztatással és oktatással kapcsolatos; online információnyújtási szolgáltatás;
online, nem letölthető oktatóvideok nyújtása; online képzés nyújtása; online szemináriumok nyújtása; online
oktatás nyújtása; online videojátékok nyújtása; online, nem letölthető videok nyújtása; szabadidős létesítmények
üzemeltetése; szabadidős létesítmények és szolgáltatások biztosítása; sportolási lehetőség biztosítása rászoruló
gyermekeknek jótékonysági célból; sportolási lehetőség biztosítása hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból;
sporttáborokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása [szórakoztatás vagy oktatás] rászoruló gyermekeknek
jótékonysági célból; sporttáborokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása [szórakoztatás vagy oktatás] hátrányos
helyzetűeknek jótékonysági célból; sportlétesítmények üzemeltetése; sportlétesítmények biztosítása rászoruló
gyermekeknek jótékonysági célból; sportlétesítmények biztosítása hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból;
sportcikkek biztosítása sporttevékenységek folytatása céljából hátrányos helyzetű gyermekeknek, jótékonysági
célból; sporttal kapcsolatos információnyújtási szolgáltatás weboldalon keresztül; edzőlétesítmények biztosítása
sportoláshoz; tenisztáborokkal kapcsolatos szolgáltatások biztosítása [szórakoztatás vagy oktatás] rászoruló
gyermekeknek jótékonysági célból; tenisztáborokkal kapcsolatos szolgáltatások biztosítása [szórakoztatás vagy
oktatás] hátrányos helyzetűeknek; teniszpályák üzemeltetése; teniszlétesítmények biztosítása; játékok biztosítása
hátrányos helyzetű gyermekeknek oktatási eseményekhez kapcsolódóan, jótékonysági célból; röplabdatáborokkal
kapcsolatos szolgáltatások biztosítása [szórakoztatás vagy oktatás] rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból;
röplabdatáborokkal kapcsolatos szolgáltatások biztosítása [szórakoztatás vagy oktatás] hátrányos helyzetűeknek
jótékonysági célból; testsúlyszabályozással kapcsolatos műhelyfoglalkozások szervezése és lebonyolítása; online,
nem letölthető játékok biztosítása az interneten; edzésprogramok nyújtása; oktatási és képzési útmutatók kiadása;
oktatási anyagok kiadása; kézikönyvek kiadása; multimédiás tartalmak online megjelentetésére irányuló
szolgáltatások; sportszabályzatok kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; szabadidős tevékenységekkel
kapcsolatos információnyújtási szolgáltatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények bérbeadása; sportpályák bérbeadása; teniszfelszerelés kölcsönzése; videojátékok kölcsönzése;
futballtáborok szervezése és lebonyolítása; futball oktatás; sporttevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások
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nyújtása; sport- és kulturális szolgáltatások nyújtása; sportklub szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások;

sporthivatali tevékenység; sportoktatás/edzés tartása és nyújtása; tanárképzési szolgáltatások; oktatás nyújtása;
oktatási és képzési szolgáltatások az üzlet, az ipar, és az információtechnológia területén; személyzeti, csapat- és
szervezetfejlesztéshez kapcsolódó képzés és továbbképzés; képzési szolgáltatások coaching formájában;
videoszerkesztési szolgáltatások; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; videofelvétel-készítési
szolgáltatások; video mastering szolgáltatások; videok, videofelvételek készítése; számítógépes hálózatból online
módon nyújtott virtuális valóság játékszolgáltatások.
45

Tanácsadás a szellemi tulajdon és a szerzői jogok kezelésével kapcsolatban; iparjogvédelmi jogokkal

kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon
engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás;
domain-nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; szerzői művek licenciába adásával kapcsolatos ügynöki
szolgáltatások; domain-nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; filmek, televíziós műsorok és
videók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdonnal
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások non-profit szervezetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó
tanácsadási szolgáltatások egyetemek és kutatóintézetek számára; internet alapú társkereső és társasági
ismerkedési szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; internet alapú
partnerkereső szolgáltatások; internet alapú ismerkedési szolgáltatások; internet alapú társasági ismerkedési
szolgáltatások; internet alapú közösségi hálózati, ismerkedési, és társkereső szolgáltatások; online közösségi
hálózatok szolgáltatásai; jogi szolgáltatások védjegy monitoring formájában; műsorszórási jogok hasznosításával
kapcsolatos jogi szolgáltatások; nyomtatott anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi
szolgáltatások; filmes szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok
hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások;
licenciajogok kezelésével, ellenőrzésével és engedélyezésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi
tulajdonjogokra vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi szolgáltatások;
reklámszlogenek és rajzfilmfigurák licenszelése; merchandising jogok [arculatátviteli jogok] licenciába adása;
számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi
szolgáltatások]; franchise koncepciók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése;
ipari tulajdonjogok és szerzői jogok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; nyomtatott anyagok engedélyeztetése
[jogi szolgáltatások]; rádió- és televízió-műsorok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott
formatervezési minták licenszelése; lajstromozott formatervezési mintaoltalmi bejelentések benyújtása; kutatás és
fejlesztés engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; filmekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások];
televízió műsorokra vonatkozó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; televízióműsorok, video- és
rádióműsorok, produkciók és formátumok licencjogainak kiadása [jogi szolgáltatások]; fényképek használatával
kapcsolatos licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; videótermékekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi
szolgáltatások]; filmekhez, televíziós és videó produkciókhoz kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások];
technológia licenszelése; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; engedélyező hatósági szolgáltatások;
engedélyeztetési szolgáltatások áruk gyártásához kapcsolódóan [jogi szolgáltatások]; lobbizási szolgáltatások,
kivéve kereskedelmi célokra; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése; szerzői jogok és ipari tulajdonjogok
kezelése mások megbízásából; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és hasznosítása engedélyeztetés útján
[jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; politikai
összejövetelek szervezése; jogi szaktanácsadás franchisinggal kapcsolatban; ruházat biztosítása hátrányos
helyzetűek számára jótékonysági célból; ruházat biztosítása rászorulók számára [jótékonysági szolgáltatások];
ruházat biztosítása rászoruló gyermekek számára jótékonysági célból; társkeresési információk nyújtása interaktív
online weboldalakon a társkeresés területén, valamint az ismerkedés, illetve kapcsolatok építésének és barátságok
kialakításának elősegítése érdekében; lábbelik biztosítása rászoruló gyermekek számára jótékonysági célból;
lábbelik biztosítása rászorulók számára [jótékonysági szolgáltatások]; lábbelik biztosítása hátrányos helyzetűek
számára jótékonysági célból; védjegy monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyügynök szolgáltatásai.
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( 210 ) M 21 03228
( 220 ) 2021.09.08.
( 731 ) Lila Füge Produkciós Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LILA FÜGE
( 511 ) 5

Bébiételek, mint tápszerek babák részére; bébiételek, mint babák részére készült ételek; búzacsíra

étrend-kiegészítők; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; gyógyászati célra
alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású
olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj
étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;
protein étrend-kiegészítők; tejpor csecsemőknek; vitaminkészítmények.
29

Alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; algakivonatok élelmiszerekhez; alkoholban tartósított gyümölcsök;

almapüré; aludttej; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó,
tartósított; burgonya-alapú gombócok; burgonyapehely; csemegekukorica, elkészített; csemegeuborka;
csokoládés mogyoróvaj; csontleves, húsleves; darált mandula; datolya; dióféle-alapú krémek; dzsemek, lekvárok
[nem citrusfélékből]; disznóhús; disznózsír; előkészített gyümölcsök; erjesztett tejes italok étkezési célokra;
étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott
gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; falafel; feldolgozott gyümölcsökből
válogatás; feldolgozott zöldségek; fermentált sült tej; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró, elkészítve;
földimogyorótej-alapú italok; gomba, tartósított; guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyömbér,
tartósított; gyümölcs alapú koncentrátum főzéshez; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz;
gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;
hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halfilé; hal, tartósított; hummusz
[csicseriborsókrém]; hurkafélék; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; ízesített
mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott,
kristályosított gyümölcsök; kefir [tejes ital]; készítmények húsleveshez; kimchi [erjesztett zöldségételek];
kocsonyák; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kókusztej;
kókuszvaj; kolbász; konfitált kacsahús; kristályosított gyömbér; krokett; kumisz; lecitin étkezési célokra;
lekvárok [citrusfélékből]; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leveskészítmények; magas
fehérjetartalmú tej; magvak, elkészítve; májpástétom; mandulatej; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési
célokra; margarin; mazsola; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej étkezési
célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; nem élő puhatestűek; növényi alapú
tejszín; olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási használatra;
pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; préselt gyümölcspép; ratatouille;
rákok; repceolaj, étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; röszti; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok;
sólet; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szárított, aszalt kókuszdió, szárított
zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szójabab olaj ételekhez; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra;
szójatej; tahini [szezámmagkrém]; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség]; tartósított paprika; tej; tejes italok,
főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejszínhab; tejszín
[tejtermékek]; tejtermékek; tofu; tojás; töltöttkáposzta-tekercsek; tőzegáfonya szósz [befőtt]; túró; túrós fánkok;
vadhús; vaj; vajkrém; virágporkészítmények [élelmiszer]; zabtej; zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú
koncentrátum főzéshez; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez;
zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zsírok, étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz,
melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb
fűszerek; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény;
babliszt; bors; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips
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[gabonakészítmény]; chutney [fűszeres ízesítő]; croissant-ok; cikória [pótkávé]; cukor; cukorból készült

tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer]; csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé;
csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés
italok tejjel; csokoládés italporok; mousse-ok [habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];
diófélékből készült lisztek; ecet; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák
díszítéséhez; égetett krém; ehető papír; ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő;
élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az
esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok,
jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként
tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok
fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek; fűszeres
készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris
célokra; gluténmentes kenyér; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs;
gyömbér; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös
sütemények/torták; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; harissa
[ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra;
ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; jeges tea; jégkása;
jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; kakaó; kakaóalapú italok; kamilla-alapú italok;
kandiscukor; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok;
kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti
gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges
palacsinta); macaron; konyhasó; kovász; krumplialapú lepénykenyerek; kruton (pirított zsemlekocka);
kukoricadara; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara]; leheletfrissítő mentabonbonok;
leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; lepények; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült
tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi
fogyasztásra; mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; menta
cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz;
moszat tea; mustár; mustárliszt; müzli; narancsvirágvíz ízesítési célokra; növényi készítmények pótkávéként való
használatra; nugát; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; panírkeverékek; paradicsomszósz; pasztillák,
szögletes cukorkák [édességek]; pattogatott kukorica; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; pesto [szósz];
petits fours [sütemény]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); pizza; pótkávé; pralinék; profiterol; pudingok;
quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen [japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók;
rizspuding; rizssütemény; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona
alapú -); soba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; só élelmiszerek tartósítására; sonkamáz; sós palacsinták; sós
palacsintakeverékek; sörecet; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok;
süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer];
szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és melasz; szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt;
szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok]; szusi; tabulé [arab saláta]; taco;
tamarind [ízesítő]; tápióka; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy
levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; tejszínhabot keményítő termékek; tengeri algába csavart, előkészített
rizs; természetes édesítőszerek; tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; tortilla; udon [japán metélt]; vajas kekszek;
vanília; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zellersó;
zsemlék; zsemlemorzsa.
32

Sörök; alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes

készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes
gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe
vera italok, alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek; citromos sör [shandy]; energiaitalok;
gyömbéres üdítőital; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények
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italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; komlókivonatok sör

előállításához; kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej; méz
alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas
italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy
zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes
italok; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók;
szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek
előállításához; üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások

[egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása;
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; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; know-how
átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; 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; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szinkronizálás;
színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; videorögzítés.
( 210 ) M 21 03229
( 220 ) 2021.09.08.
( 731 ) Lila Füge Produkciós Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Bébiételek, mint tápszerek babák részére; bébiételek, mint babák részére készült ételek; búzacsíra

étrend-kiegészítők; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; gyógyászati célra
alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású
olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj
étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;
protein étrend-kiegészítők; tejpor csecsemőknek; vitaminkészítmények.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói
hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói
részére; pay per click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; piaci
információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs
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stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámszövegek írása; reklámszövegek

publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;
televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; webindexelés kereskedelmi vagy
reklám célokra.
( 210 ) M 21 03231
( 220 ) 2021.09.08.
( 731 ) Weng Yi-Hsuan, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Turcsány József Mátyás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes

publikációja; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése
elektronikus formában; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadói és híradói, beszámolói
szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói
szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat
kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel kapcsolatos információkat
biztosító könyvklubszolgáltatások; kottafüzetek kiadása; kották kiadása; kottázási szolgáltatások; nem reklámcélú
szövegek publikálása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú
nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek
kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; rendszeresen és
nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével;
szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; tankönyvek kiadása; videostúdiók szolgáltatásai; zeneátírási
szolgáltatások; zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók];
zenekiadási szolgáltatások; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audiovizuális
bemutatók; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; dalírás; dalírási
szolgáltatások; drámák előadása; előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek szolgáltatásai;
előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre
felvett szórakoztató anyagok bemutatása; gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások;
információnyújtás a zene terén; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; iskolai
szolgáltatások [oktatás]; játékfilm stúdió szolgáltatások; képzőművészeti galériák; klubok szórakoztató
szolgáltatásai; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások;
konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; közönség bevonását célzó játékok szervezése; közösségi
klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú
bemutatók rendezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú
ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények
szervezése és lebonyolítása; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú
rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári
táborokhoz; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és
tartása; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti
galériák szolgáltatásai; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; oktatási célú
filmbemutatók; oktatási célú ünnepségek szervezése; oktatási szolgáltatások akkreditálása; oktatási
tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
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létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős,

rekreációs célú műhelyek; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások; szórakoztatási célú
ünnepségek lebonyolítása; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató klubok
szolgáltatásai; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások gyermekek
számára; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; zenei rendezvények szervezése; zenekar [együttes] által
nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenés szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási
szolgáltatások; fordítási szolgáltatások; tolmács- és fordítói szolgáltatások; tolmács szolgáltatások; vallásoktatás;
vallási témákkal kapcsolatos tanfolyamok; zeneoktatás; zongoraoktatás; zeneórákhoz és programokhoz
gyakorlatok összeállítása és levezénylése; zeneértés oktatása; workshopok [képzés] szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; workshopok és
szemináriumok rendezése; tudományos tanfolyamok lebonyolítása; tudományos tanfolyamok; tanulást segítő
iskolai képzések; tanórák szervezése és lebonyolítása; tanórák szervezése; tanórák lebonyolítása; tanítási, oktatási
tevékenységek szervezése; tanfolyamszervezés; tanfolyamokat biztosító oktatási létesítmények szolgáltatásai;
tanfolyamok szervezése, tartása; tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben; tanfolyamok szervezése és
lebonyolítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; tanfolyamok,
képzések szervezése; tanfolyamok, képzések; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok rendezése és
lebonyolítása; szemináriumok lebonyolítása az onkológia területén; szemináriumok; számítógéppel támogatott
oktató tanfolyamok biztosítása; szakoktatás, szakmai képzés; szabadidős és képzési szolgáltatások; rekreációs
célú kiállítások lebonyolítása; rajzoktatás; óvodás oktatás; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás];
összejövetelek szervezése az oktatás területén; oktató játékok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok
szervezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése;
oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; oktatások szervezése és lebonyolítása; oktatási szolgáltatások
nyelvtanítási módszerek átadásához; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási rendezvények lebonyolítása;
oktatási programok szervezése; oktatási klub szolgáltatások; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem
online módon; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú konferenciák
szervezése; oktatási célú kiállításszervezés; oktatás, tanítás; nyelvtanfolyamok szervezése; nyelvtanfolyamok;
nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; nyelvoktatás, nyelvtanítás; nyelvoktatás szervezése; nyelvi korrepetálás;
műszaki oktatási tanfolyamok szervezése; második nyelv oktatása; korrepetálás; képzési célú előadások
szervezése és lebonyolítása; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi
képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; angol nyelvű oktatási szolgáltatások; akadémiák
[oktatás]; előadások szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; kulturális célú bemutatók szervezése; művészeti versenyek szervezése; oktatási célú előadások
tervezése; színházi előadások, animációs és élő egyaránt.
( 210 ) M 21 03232
( 220 ) 2021.09.09.
( 731 ) Terzi Aynur, Istanbul (TR)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 210 ) M 21 03233
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( 220 ) 2021.09.09.
( 731 ) Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Amsterdam GM (NL)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IZINOSE
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

( 210 ) M 21 03234
( 220 ) 2021.09.09.
( 731 ) Musza Norbert, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
( 541 ) Innopaint
( 511 ) 37

Épületek festése és mázolása; épületek külső és belső kivitelezése; festés és lakkozás; külső és belső festés;

festési és dekorációs szolgáltatások; dekorációs festési szolgáltatások; tapétázás; hulladékeltávolítás [takarítás,
tisztítás]; takarítási szolgáltatások; építés controlling, kivitelezés-felügyelet; gipszkarton kivitelezési
szolgáltatások; kőműves munkák; épületek felújítása.
( 210 ) M 21 03235
( 220 ) 2021.09.09.
( 731 ) Ács Péter, Fonyód (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 03309
( 220 ) 2021.09.17.
( 731 ) Grabowski Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

( 210 ) M 21 03323
( 220 ) 2021.09.20.
( 731 ) 320DTLA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) 320DTLA
( 511 ) 18

Tornazsákok; hevederek; vállpánt; kézitáska hevederek; csomagpántok; univerzális sporttáskák; hátizsákok;

strandtáskák; hordótáskák; napernyők; övtáskák; hitelkártyatartók; táskák.
25

Jógapólók; jóga felsők; jóga zokni; jóga cipő; jóganadrágok; jóga nadrág; tornacipők, edzőtermi cipők;

tornanadrág; edzőcipők; tornaruhák; cipőszíjak; tánc unitard [balett-trikók, táncruhák]; testharisnyák; alsóruházat,
fehérneműk; legging [nadrág]; kismama nadrágok; leggings [lábszármelegítő]; sportmelltartók; sportingek; sport
harisnyák; sportsapkák és kalapok; sportcipő; fehérnemű; pulóverek, kötött pulóverek; melegítőnadrágok,
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melegítő alsók; fejpántok, izzadás felfogására; alsóruházat (izzadásgátló); fejpántok sportoláshoz; izzadást

elnyelő alsónemű; izzadást elnyelő zokni; fürdőruha; szandál; fiú ruházat; kismama ruházat; férfi ruházat;
kisgyermek ruházat; ruházati cikkek; ruházati cikkek nők számára; férfi, női és gyermek ruházat; ruházat, lábbelik
és fejfedők részei.
27

Jógaszőnyegek; tornaszőnyegek, tornatermi edzőszőnyegek; torna szőnyegek; kifejezetten

jógaszőnyegekhez igazított jógatörölközők; hevederek jógaszőnyeg hordozására; ülőszőnyegek személyes
használatra; gumi szőnyegek; textil padlószőnyegek; jóga takarók.
28

Jóga hinták; jóga blokkok; jógaszalagok; torna labdák jógához; jóga kerekek; tornaeszközök; gerendák

[gimnasztikához]; torna- és sportcikkek; tornalabdák; fitness labdák; felfújható labdák sportokhoz; súlyzók;
csuklósúlyok edzéshez; lábsúlyok edzéshez; pilates alakformáló labdák; aerobic lépcsők; edzőszalagok; jóga
alátámasztók; sportkesztyű; összecsukható habhengerek; fitnesshez használt hevederek.
( 210 ) M 21 03326
( 220 ) 2021.09.21.
( 731 ) Soós Ákos, Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 21 03539
( 220 ) 2021.10.13.
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Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

35

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

41

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

A rovat 125 darab közlést tartalmaz.
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