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Ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; ágyrácsok; ágyrácsok, ágykorlátok; bútorok; bútorok és

lakberendezési tárgyak; hálószobabútor; matrac alátétek; matracok; biomatracok, vegánmatracok; ágylécek;
duplasoros lécesbetétek; ágyrendszerek; tömörfából készült ágyak; környezetbarát vagy organikus anyagokból
készített matracok; környezetbarát vagy organikus anyagokból készített ágyak; bioágyak.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi tevékenységek: bútorok; a következő árukkal

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi tevékenységek: ágyrendszerek, ágyrácsok, ágykorlátok, hálószobabútorok,
matrac alátétek, duplasoros lécesbetétek, tömörfából készült ágyak, környezetbarát vagy organikus anyagokból
készített ágyak, bioágyak; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi tevékenységek: matracok,
biomatracok, vegánmatracok, környezetbarát vagy organikus anyagokból készített matracok; a következő árukkal
kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi tevékenységek: ágyneműk, takarók, párnák, matracvédők, lakberendezési
tárgyak.
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Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok
elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;
anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,
kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök
[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók
(1); áramköri megszakítók (2), áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok
elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;
asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;
audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;
autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi
célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,
hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó
automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére
szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;
biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;
biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek
[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;
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bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,

búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók;
CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások
elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek];
csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető
berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez;
dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők;
derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra;
detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos
berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia];
digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális
személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők;
díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások
[elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok
[elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző
háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek
vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek
(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;
elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,
akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos
érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos
kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos
kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos
konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos
veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;
elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben
lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;
elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek
állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem
robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások,
elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák
[elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok
televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző
készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók
elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok
[felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző
berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális
kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti
diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok;
fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló
készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók;
fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek
megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és
fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő
transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó
készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló fejek
[oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszámszabályozók
lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos
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elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok

(1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző
berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló
eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás
csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek;
hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló
készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek;
hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz;
hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok;
hangvezetők, hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számítógépes eszközök]; háromdimenziós
szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez (1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2);
határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró]
készülékek; higanyos libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható
médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem
gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek;
hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;
huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;
infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri
chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős
terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs
készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;
iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések;
játékszoftverek; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák;
jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez;
kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság];
kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő készülékek,
berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi
használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez;
kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó
készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz;
kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító
karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k
[audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók;
korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;
köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések
[jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító
készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra;
kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi
centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek,
tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop
számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek
búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek
légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,
dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;
lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető
csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák
mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek;
letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek, lézerek
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nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek;

lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;
lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses
adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]
berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;
mágnesszalagegységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];
matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével működő berendezésekhez,
készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;
mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;
mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);
mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő,
tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;
mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai
műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;
mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];
monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök;
munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső
mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];
nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez;
napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;
nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő
eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek
[lencsék]; optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási
készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi-); operációs rendszer programok
számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai
karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak
[üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók
[fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek;
ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;
pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek;
pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós
mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek;
rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós
személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok
[elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok;
részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi
célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak
elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra;
röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra; savmérők, acidiméterek
akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességjelzők; sebességmérő
műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők, sófokolók; sötétkamrák
[fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei [fényképészet]; speciális
laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok; spektroszkópok; sportsípok;
stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő berendezések (2); súlymérő
készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések, elektromos; szabászati
mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver;
számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek];
számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes
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szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában;

számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek;
számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek;
számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők;
szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők,
anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1);
szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk; szerszám befogó- és
vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok;
szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;
szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező
műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid
szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők
[mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép
tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; tartók elektromos
tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés] (1); távadók, transzmitterek [távközlés] (2); távcsövek,
látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók;
távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő
berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];
telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs
készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok;
térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek
nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi
asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);
tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások
elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;
túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk
tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,
tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;
tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;
ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;
üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló
szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];
varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;
védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;
védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti
berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek
[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli
telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;
videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító
jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;
villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;
visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;
vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;
vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);
zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek;
zsinórok csiptetős szemüveghez.
38

Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása
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számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás
hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];
mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;
rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs
eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (1); távírón keresztüli
kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési
csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és
összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok
kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.
41

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

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok
kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;
dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók
szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása;
előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás;
filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem
reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];
hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése
és lebonyolítása; helyfoglalás showműsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];
játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;
kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;
mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;
múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által
nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók
számára; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;
óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és
televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással
kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések
kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);
sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;
számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;
M2997

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 21. szám, 2021.11.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési
szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek
kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés
[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács
szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások
bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;
videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok
vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;
világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 235.778
( 151 ) 2021.10.18.
( 210 ) M 21 00134
( 220 ) 2021.01.14.
( 732 ) ATV Első Magyar Magántelevíziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok
elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;
anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,
kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök
[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók
(1); áramköri megszakítók (2), áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok
elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;
asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;
audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;
autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi
célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,
hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó
automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére
szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;
biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;
biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek
[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;
bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,
búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók;
CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások
elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek];
csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető
berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez;
dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők;
derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra;
detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos
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berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia];

digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális
személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők;
díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások
[elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok
[elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző
háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek
vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek
(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;
elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,
akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos
érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos
kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos
kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos
konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos
veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;
elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben
lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;
elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek
állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem
robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások,
elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák
[elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok
televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző
készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók
elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok
[felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző
berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális
kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti
diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok;
fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló
készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók;
fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek
megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és
fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő
transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó
készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászat gyakorló fejek
[oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszámszabályozók
lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos
elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok
(1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző
berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló
eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás
csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek;
hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló
készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök, hangreprodukáló készülékek;
hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz;
hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok;
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hangvezetők, hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számítógépes eszközök]; háromdimenziós

szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez (1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2);
határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró]
készülékek; higanyos libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható
médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem
gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek;
hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;
huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;
infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri
chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős
terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs
készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;
iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések;
játékszoftverek; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák;
jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez;
kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság];
kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő készülékek,
berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi
használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez;
kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó
készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz;
kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító
karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k
[audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók;
korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;
köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések
[jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító
készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra;
kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi
centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek,
tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop
számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek
búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek
légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,
dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;
lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető
csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák
mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek;
letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek, lézerek
nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek;
lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;
lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses
adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]
berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;
mágnesszalagegységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];
matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével működő berendezésekhez,
készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;
mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;
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mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);

mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő,
tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;
mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai
műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;
mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];
monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök;
munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső
mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];
nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez;
napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;
nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő
eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek
[lencsék]; optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási
készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi-); operációs rendszer programok
számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai
karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak
[üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók
[fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek;
ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;
pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek;
pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós
mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek;
rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós
személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok
[elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok;
részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi
célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak
elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra;
röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra; savmérők, acidiméterek
akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességjelzők; sebességmérő
műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők, sófokolók; sötétkamrák
[fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei [fényképészet]; speciális
laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok; spektroszkópok; sportsípok;
stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő berendezések (2); súlymérő
készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések, elektromos; szabászati
mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver;
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; számítógép interfészek;
számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek;
számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők;
szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők,
anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1);
szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk; szerszám befogó- és
vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok;
szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;
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szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező

műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid
szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők
[mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép
tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; tartók elektromos
tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés] (1); távadók, transzmitterek [távközlés] (2); távcsövek,
látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók;
távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő
berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];
telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs
készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok;
térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek
nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi
asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);
tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások
elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;
túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk
tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,
tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;
tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;
ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;
üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló
szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];
varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;
védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;
védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti
berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek
[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli
telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;
videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító
jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;
villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;
visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;
vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;
vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);
zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek;
zsinórok csiptetős szemüveghez.
38

Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása
számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];
hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás
hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];
mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;
rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs
eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (1); távírón keresztüli
kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési
csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és
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összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok

kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték nélküli
műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.
41

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

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok
kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;
dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók
szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása;
előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás;
filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem
reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];
hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése
és lebonyolítása; helyfoglalás showműsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];
játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;
kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;
mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;
múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által
nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók
számára; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;
óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és
televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással
kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések
kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);
sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;
számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;
személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek
szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési
szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek
kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés
[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács
szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások
bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;
videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok
vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;
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világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 235.974
( 151 ) 2021.10.13.
( 210 ) M 20 03051
( 220 ) 2020.10.12.
( 732 ) Antal Krisztián, Székesfehérvár (HU)
Kocsis Anikó, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Dietz Henrietta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Annie Rosary
( 511 ) 14

Keresztek [ékszerek]; keresztek mint ékszerek; rózsafüzérek, olvasók; nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek,

drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.
40

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

élelmiszerek és italok tartósítása; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; aranyfüstbevonás;
aranyozás; csiszolás; ezüstözés, ezüstréteggel való bevonás; famegmunkálás; fémbevonat készítése elektromos
úton; fémbevonás; fémek hőkezelése; fémmegmunkálás; fémöntés; forrasztás; lézeres bekarcolás;
metszetkészítés, vésés; nikkelezés; ónozás, ónbevonás; polírozás [csiszolás]; rézművesség.
( 111 ) 235.975
( 151 ) 2021.10.13.
( 210 ) M 20 01948
( 220 ) 2020.07.08.
( 732 ) Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Tokaj (HU)
( 740 ) Gál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 21

Palackok.

32

Alkoholmentes italok; sörök.

33

Alkoholos italok (sörök kivételével); Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők,

ízesített borok, bor alapú italok.
( 111 ) 235.982
( 151 ) 2021.10.22.
( 210 ) M 20 03415
( 220 ) 2020.11.12.
( 732 ) AKTÍV TOURS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Gábor László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AKTÍV TOURS
( 511 ) 39

Utazásszervezés.

( 111 ) 235.985
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01378
( 220 ) 2021.03.31.
( 732 ) atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. T. Tóth Balázs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Adatbázisok; elektronikusan felvett adatok az internetről; elektronikusan rögzített adatok; letölthető
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multimédiás fájlok; média tartalmak; rögzített adatállományok; számítógépes digitális térképek; számítógépes

adatbázisok.
41

Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; blogírási szolgáltatások; böngészhető

kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; digitális videó, audió és
multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus
kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és
folyóiratok online megjelentetése; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele;
elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; fényképek közzététele; folyóiratok és
könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;
folyóiratok kiadása; folyóiratok publikálása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel
kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; multimédia
publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
( 111 ) 235.986
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01376
( 220 ) 2021.03.31.
( 732 ) Pölöskei Tibor, Győr (HU)
( 740 ) Szécsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Főként nem fémből készült mobil kerti pavilonok; hordozható, mobil faépületek; hordozható, mobil öltözők

nem fémből; konyhaberendezést tartalmazó mobil épületek nem fémből; mobil épületek, nem fémből; mobil
kiállítási standok nem fémből [szerkezetek]; wc berendezést tartalmazó mobil épületek nem fémből; zuhanyzóval
felszerelt mobil helyiségek [nem fémből]; nemfémes anyagokból készült szabadtéri mobil biztonsági fülkék,
bódék.
37

Építés, építkezés és bontás; általános építési vállalkozói szolgáltatások; építési [építkezési] és javítási

szolgáltatások; építési munkálatok előregyártott házaknál; építési szolgáltatások; építési tanácsadó szolgáltatások;
építkezés; építési területek előkészítése; épületek építése; épületek építése megrendelésre; épületek és más
szerkezetek építése; épületrészek építése; lakások építése megrendelésre; lakóingatlan-építés; magánlakások
építése; válaszfalak építése; épületek, építmények, szerkezetek lebontása; építőipari szolgáltatások; építkezési
szaktanácsadás; építkezéshez kapcsolódó konzultáció.
( 111 ) 235.987
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01375
( 220 ) 2021.03.31.
( 732 ) atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. T. Tóth Balázs, Budapest
( 541 ) Átlátszó
( 511 ) 9

Adatbázisok; elektronikusan felvett adatok az internetről; elektronikusan rögzített adatok; letölthető

multimédiás fájlok; média tartalmak; rögzített adatállományok; számítógépes digitális térképek; számítógépes
adatbázisok.
M3005
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Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; blogírási szolgáltatások; böngészhető

kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; digitális videó, audió és
multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus
kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és
folyóiratok online megjelentetése; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele;
elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; fényképek közzététele; folyóiratok és
könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;
folyóiratok kiadása; folyóiratok publikálása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel
kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; multimédia
publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
( 111 ) 235.988
( 151 ) 2021.10.22.
( 210 ) M 21 01372
( 220 ) 2021.03.31.
( 732 ) RG-Net Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 235.989
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01371
( 220 ) 2021.03.31.
( 732 ) Pölöskei Tibor, Győr (HU)
( 740 ) Szécsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NEWTON MODUL- ÉS MOBILHÁZ
( 511 ) 19

Hordozható, mobil faépületek; mobil épületek, nem fémből; főként nem fémből készült mobil kerti

pavilonok; hordozható, mobil öltözők nem fémből; konyhaberendezést tartalmazó mobil épületek nem fémből;
zuhanyzóval felszerelt mobil helyiségek [nem fémből]; WC berendezést tartalmazó mobil épületek nem fémből;
mobil kiállítási standok nem fémből [szerkezetek].
37

Építkezés; építési területek előkészítése; építőipari szolgáltatások; épületek építése; épületek és más

szerkezetek építése; egyedi épületek építése; építés; házak építése; házak építése megrendelésre; lakó- és
kereskedelmi épületek építése; lakóingatlan-építés; oszlopos előtetők, védőtetők építése; helyszínek előkészítése
[építés]; fülkék, kabinok építése; falépcsők építése; épületek, építmények, szerkezetek lebontása; épületek építése
megrendelésre; építkezéshez kapcsolódó konzultáció; építkezési szaktanácsadás; építési szolgáltatások; általános
építési vállalkozói szolgáltatások.
( 111 ) 235.995
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01730
( 220 ) 2021.04.28.
( 732 ) Lokal Brand Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest
( 541 ) Egy emberként előre
( 511 ) 18

Bőröndök; gurulós bőröndök; guruló táskák; hátizsák, hátitáska; hétköznapi, utcai táskák; iskolatáskák;

kézitáskák; táskák, kézitáskák; táskák sportruházathoz; táskák légi utazáshoz.
M3006
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Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; baseball sapka; arcmaszkok [divatcikkek]; divatkalapok; gyapjúsapkák;

gyermekfejfedők; parti kalapok [ruházat]; sapkák; sildes sapkák; sportsapkák; strandkalapok; svájcisapkák,
barettek; textil fejkendők; úszósapkák; bakancsok, csizmák; alkalmi cipők; bőrcipők; csizmák hölgyek számára;
edzőcipők, sportcipők; futballcipők; flip-flop papucsok, strandpapucsok; férfi és női lábbeli; férfi szandálok;
hegymászó bakancsok [túrabakancsok]; gyerekcipők, babacipők; hétköznapi, utcai lábbelik; hétköznapi [casual]
cipők; kiránduló cipők; magassarkú cipők; sportcipők; szabadidőcipők; túracipők; túrabakancsok; tornaruházat;
ruházat, lábbelik és fejfedők részei; alsónemű és hálóruházat; ballonkabátok [ruházat]; blúzok; blézerek; bikinik;
bokazoknik; bőrdzsekik; bőrkabátok; dzsekik; egyrészes ruhák; esőkabátok; esőköpenyek; farmerruházat;
farmerkabátok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női
dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfiruházat; férfi zoknik; futball mezek; kabátok, dzsekik; melegítő
nadrágok, tréning nadrágok; melegítőfelsők, sportos pulóverek; pólók; pólóingek; pulóverek; rövidnadrágok;
ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruházati cikkek nők számára.
( 111 ) 235.996
( 151 ) 2021.10.13.
( 210 ) M 21 01729
( 220 ) 2021.04.28.
( 732 ) Profit Solutions Kft., Budajenő (HU)
( 740 ) Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 235.997
( 151 ) 2021.10.22.
( 210 ) M 21 01724
( 220 ) 2021.04.28.
( 732 ) Hamar-Szelényi Éva, Budapest (HU)
( 740 ) XLEX - S. Horváth Ügyvédi és Mediációs Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Ceruza,-tolltartók; ceruzák; feladatokat tartalmazó munkafüzetek; füzetek; írószerek; írószertartók;

jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek; kártyák; könyvek; motivációs kártyák; naplók, naptárak;
nyomtatott oktatási anyagok; oktatási és képzési anyagok; oktatási kézikönyvek; oktató kártyák; tanítási és
oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tervezők, naptárak [nyomtatványok].
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: bevásárló szatyor, táska; bögrék, korsók; ceruzák; csokoládé; csomagolópapír; dobozok fából
vagy műanyagból; esernyők; fülhallgatók; gyertyák; homokórák; hűtőmágnesek; írószerek; jegyzettömbök,
jegyzetfüzetek; karácsonyfadíszek; karkötők, karperecek; kartonból készült dobozok; kendők [ruházat]; kitűzők,
jelvények; könyvjelzők; kötények; kulcstartók; léggömbök partikhoz; mappák; matricák; melegítőpárnák
[párnázások] gyógyászati használatra; naplók, naptárak; párnák; poharak [ivóedények]; poháralátétek
[asztalnemű]; poháralátétek papírból; poháralátétek textilből; pólók; porvédő maszkok; sapkák; strandlabdák;
stresszoldó labdák; szélforgók; szemüvegtörlő kendők; táskák, kézitáskák; tollak; törölközők; USB pendrive-ok;
védőálarcok/-maszkok.
41

Coaching; coaching [tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; folyóiratok és
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könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok publikálása; gyermekek intellektuális képességeinek

fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások;
gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos
oktatási és képzési szolgáltatások; képzés és oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
könyvek publikálása és kiadása; mentorálás; multimédia publikációk; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó
nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú bemutatók
szervezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási
és tanítási szolgáltatások; oktatási programok szervezése; oktatási tananyagok kiadása; oktatási tárgyú
információk biztosítása; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; oktató játékok szervezése; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; online
nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online oktatás biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása;
összejövetelek szervezése az oktatás területén; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szülők képzése gyermekneveléshez; tanítási, oktatási
tevékenységek szervezése.
( 111 ) 235.998
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01550
( 220 ) 2021.04.15.
( 732 ) Dr. Szöőr Anna Noémi, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Molnár László Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) "Hímzett álom"
( 511 ) 24

Ágytakarók; ágytakarók, paplanok; ágytakarók, ágyterítők; babatakarók; dunyhák, paplanok; díszpárna

huzatok; fodros ágytakarók; gyerektakarók; gyapjútakarók; gyermekágyneműk; hálózsákbélések; hálózsákok;
hálózsákok babáknak; lepedők; lepedők kiságyba; matrac- és párnahuzatok; matrachuzatok; melegítő takarók;
pamut ágytakarók; pamuttakarók; paplanok; paplanhuzatok; pikniktakarók; plédek; rácsvédő gyerekágyakba
[ágyneműhuzatok]; szövet ágytakarók; takaró újszülött babáknak; takarók kiságyba; takarók kisállatok számára;
úti takarók, plédek.
( 111 ) 235.999
( 151 ) 2021.10.13.
( 210 ) M 21 01549
( 220 ) 2021.04.15.
( 732 ) MTDM Management Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) METRODOM
( 511 ) 36
37

Ingatlanközvetítés.
Építés; építkezések felügyelete [irányítás].

( 111 ) 236.000
( 151 ) 2021.10.13.
( 210 ) M 21 01551
( 220 ) 2021.04.15.
( 732 ) Kalcsu Balázs, Pilisborosjenő (HU)
Kalcsu Marcell, Budapest (HU)
Kalcsuné Antal Katalin Klára, Budapest (HU)
Kalcsu István Sándor, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Kalcsu
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
35

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

41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 111 ) 236.001
( 151 ) 2021.10.13.
( 210 ) M 21 01548
( 220 ) 2021.04.15.
( 732 ) ESENTIS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna & Társai 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.
35

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

41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 111 ) 236.006
( 151 ) 2021.10.14.
( 210 ) M 21 01358
( 220 ) 2021.03.30.
( 732 ) Kaldeneker György, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KALDENEKER LEKVÁROSHÁZ
( 511 ) 29

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek, fűszerek, tartósított fűszernövények, kekszek, teasütemények.

40

Élelmiszerek és italok tartósítása.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.008
( 151 ) 2021.10.14.
( 210 ) M 21 01204
( 220 ) 2021.03.22.
( 732 ) BERKEMANN Hungary Betéti Társaság, Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Czifra & Neményi Ügyvédi Ioda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Csizmák, cipők, papucsok és szandálok, valamint ezek részei, beépített cipőrészek; fából készült papucsok

és szandálok.
( 111 ) 236.010
( 151 ) 2021.10.14.
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( 210 ) M 21 01203
( 220 ) 2021.03.22.
( 732 ) BERKEMANN Hungary Betéti Társaság, Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Czifra & Neményi Ügyvédi Ioda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Csizmák, cipők, papucsok és szandálok, valamint ezek részei, beépített cipőrészek; fából készült papucsok

és szandálok.
( 111 ) 236.017
( 151 ) 2021.10.14.
( 210 ) M 21 00704
( 220 ) 2021.02.24.
( 732 ) Anda Kft., Barcs (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; bevonó anyagok;

fafestékek; fémvédő készítmények; festékhígítók; fixáló anyagok; gipszhabarcsok; színező anyagok; tűzálló
festékek; zománcok.
35

Kül- és beltéri festékek, festékipari termékek, és építési szakipari termékek kereskedelmi ügyleteinek

végzése; kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek reklámozása és
marketingtevékenységek; kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek termékbemutatói és
kiállítások szervezése és lebonyolítása; kül- és beltéri festékipari termékek, és építési szakipari termékek
internetes kereskedelme; outsourcing szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás; építőipari szigetelő- és
tömítőanyagok kereskedelme; kül- és beltéri festékek nagy- és kiskereskedelme, beleértve a kereskedelmi
láncokon keresztül történő értékesítést is; festékek, festőipari termékek és építési szakipari anyagok internetes
kereskedelme.
( 111 ) 236.018
( 151 ) 2021.10.14.
( 210 ) M 21 01359
( 220 ) 2021.03.30.
( 732 ) Kaldeneker György, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek, fűszerek, tartósított fűszernövények, kekszek, teasütemények.

40

Élelmiszerek és italok tartósítása.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.023
( 151 ) 2021.10.14.
( 210 ) M 20 01780
( 220 ) 2020.06.23.
( 732 ) JAN-KER 2001 Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) dr. Faludiné Dr. Simonffy Ildikó, Szeged
( 541 ) Mr. Alcohol
M3010
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Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek;
alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes
koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor; ásványvíz; asztali vizek; citromos
sör; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé
ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok
formájában; komlókivonatok sör előállításához; kvasz; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör;
mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek; pasztillák szénsavas italokhoz; porok
szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k; söralapú
koktélok; sörbetek; sörcefre; sörök; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla;
szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek; zöldséglevek.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos esszenciák; alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos italok; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; arak; borok;
brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztív italok; égetett
szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű italok; gyümölcstartalmú alkoholos
italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök; lőre; csiger; mentalikőr; mézsör;
rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.
35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;
adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;
adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; átmeneti üzletmenedzsment;
beszerzői szolgáltatások; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;
fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi
készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása;
honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások; időpont-ütemezési szolgáltatások;
import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése
közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási
adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi
tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés;
kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás;
kommunikáció átírása; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;
költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken, modell közvetítés reklám
vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői
M3011
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tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások; Pay Per Click hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;
reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;
reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló
programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és
működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri
reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés,
adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;
szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;
telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági
szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos
szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti
hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő
vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti
projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél
megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati
kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása
harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; szakmai önéletrajz írása mások
számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés; adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás;
személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési
szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából;
telefonos üzenetközvetítés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok
készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések
ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra;
üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása
weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment
előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések
tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;
vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti
irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.054
( 151 ) 2021.10.14.
( 210 ) M 19 01889
( 220 ) 2019.06.17.
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( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

( 740 ) Brand way & compass Kft., Budapest
( 541 ) REGIONÁLIS PRIMA DÍJ
( 511 ) 35

A díjátadókkal kapcsolatos marketing- és reklámtevékenység; hirdetési- és reklámszolgáltatások; televíziós,

rádiós és internetes reklámozás.
41

Díjátadó rendezvények rendezése és lebonyolítása; teljesítményt elismerő díjkiosztó programok szervezése;

versenyek és díjkiosztók rendezése; kulturális, művészi, tudományos és sport teljesítményt elismerő díjkiosztók
szervezése; sport- és kulturális tevékenységek, valamint tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-,
szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal összefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása;
kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel összefüggő bírálói tevékenységek; különböző előadások
szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése; szakmai konferenciák szervezése; díjátadó rendezvényekről és a díjazottakról készült
könyvkiadás.
45

A díjazásra kerülő vállalkozások, személyek, társadalmi- és szakmai szervezetek részére a szellemi

tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; a
díjazásra kerülő vállalkozások, személyek, társadalmi- és szakmai szervezetek adatainak háttérvizsgálata.
( 111 ) 236.069
( 151 ) 2021.10.15.
( 210 ) M 20 03623
( 220 ) 2020.11.26.
( 732 ) Csányi Pincészet Zrt., Villány (HU)
( 740 ) dr. Könczöl Lászlóné Dr. Papp Marian, Szeged
( 541 ) TELEKI Villány
( 511 ) 33

Villány eredetmegjelölés termékleírásnak megfelelő borok.

( 111 ) 236.070
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 20 02840
( 220 ) 2020.09.23.
( 732 ) Magyar Építő Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) ÉRTÉKET TEREMTÜNK
( 511 ) 37

Ácsmunkák; állványozás; árvízvédelmi rendszerek telepítése és javítása; aszfaltozás betörésvédelmi

riasztórendszerek felszerelése és javítása; buldózerek kölcsönzése csiszolás (1); csiszolás habkővel; csővezetékek
építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; elektromos berendezések üzembe helyezése és
javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; építés; építési tanácsadó szolgáltatások (1); építési tanácsadó
szolgáltatások (2); építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületek
[belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés;
exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; felvonók felszerelése és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és
javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gyárépítés; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása;
kábelfektetési szolgáltatások; kazánok tisztítása és javítása; kikötőépítés; kőművesmunkák (1); kőművesmunkák
(2); közművek bevezetése építési területeken; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések
telepítése és javítása; műtárgyak restaurálása; nyílászárók beszerelése; öntözőberendezések üzembe helyezése és
javítása; raktárak építése és javítása; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás];
tapétázás; telefonok üzembe helyezése és javítása; tetőfedő munkák; tűzriasztók felszerelése és javítása;
útburkolás; vakolás [vakolási munkák]; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások;
víz alatti építkezés; víz alatti javítások; vízvezeték-szerelés.
42

Adatbiztonsági tanácsadás; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; építési tervkészítés;
M3013
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építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok

átalakítása elektronikus médiába; földmérés; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;
mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; minőségellenőrzés;
műszaki tervtanulmányok készítése; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése;
számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete
jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek
felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];
számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; szerver hosting, szerver
bérlés; szoftverek frissítése; szoftver-karbantartás; szoftvertelepítés.
( 111 ) 236.076
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 00265
( 220 ) 2021.01.26.
( 732 ) Giant Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fridman Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Baromfi, nem élő; tojások.

39

Áruk csomagolása és raktározása.

40

Élelmiszerek tartósítása.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 236.082
( 151 ) 2021.10.14.
( 210 ) M 20 03035
( 220 ) 2020.10.09.
( 732 ) Dr. Sümegi Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) Madártej
( 511 ) 1
5

Mezőgazdasági, növényi alapanyagból előállított vegyi termékek.
Gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;

fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).
35

Reklámozás; marketing.

( 111 ) 236.089
( 151 ) 2021.10.15.
( 210 ) M 21 01753
( 220 ) 2021.04.30.
( 732 ) Merkbau Zrt., Kiskunhalas (HU)
( 740 ) dr. Sili Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez, könnyűszerkezetes (CLT) fa házak építése, kivitelezése.
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( 111 ) 236.091
( 151 ) 2021.10.15.
( 210 ) M 21 01752
( 220 ) 2021.04.30.
( 732 ) Merkbau Zrt., Kiskunhalas (HU)
( 740 ) dr. Sili Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez, könnyűszerkezetes (CLT) fa házak építése, kivitelezése.

( 111 ) 236.093
( 151 ) 2021.10.15.
( 210 ) M 21 01081
( 220 ) 2021.03.10.
( 732 ) Windstrom Kft., Budapest (HU)
( 541 ) radovin
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

35

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

( 111 ) 236.094
( 151 ) 2021.10.22.
( 210 ) M 21 01582
( 220 ) 2021.04.19.
( 732 ) Kelemenová Klaudia, Komárom (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés; szemléletfejlesztés a gyakorlatban; szemléletfejlesztési konzultáció; szemléletfejlesztési

programok, tréningek; személyiségfejlesztés, tréningek, tanfolyamok; önismereti tanfolyamok.
( 111 ) 236.095
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 01342
( 220 ) 2020.12.02.
( 732 ) DuoLife, Wieçkowice (PL)
( 546 )
( 511 ) 5

Diétás ételkiegészítők; probiotikus kiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; táplálékkiegészítők; étrend-

és táplálékkiegészítők; humán étrendkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; étrend-kiegészítők a
fizikai állapot és állóképesség javítására.
( 111 ) 236.096
( 151 ) 2021.10.18.
( 210 ) M 21 01343
( 220 ) 2020.12.21.
( 732 ) DuoLife, Wieçkowice (PL)
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( 546 )
( 511 ) 5

Diétás ételkiegészítők; probiotikus kiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; táplálékkiegészítők; étrend és

táplálékkiegészítők; humán étrendkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; étrend-kiegészítők a
fizikai állapot és állóképesség javítására.
( 111 ) 236.099
( 151 ) 2021.10.15.
( 210 ) M 21 00366
( 220 ) 2021.02.02.
( 732 ) Lettrich Attila Azarél, Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

( 111 ) 236.100
( 151 ) 2021.10.22.
( 210 ) M 21 00235
( 220 ) 2021.01.25.
( 732 ) Műhelyfilm Kft., Szarvas (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Friss péksütemények; leveles tésztából készült péksütemények; pékáruk; bagelek [péksütemények]; kenyér;

magvas kenyér; töltött kenyerek; zsemlék [kenyérfélék]; teljes kiőrlésű kenyerek; kenyerek és zsemlék; bagettek;
töltött bagettek; pogácsák, fánkok; sült apró fánksütemények; bucik, zsemlék; töltött zsemlék; perecek;
aprósütemények; aprósütemények, kekszek; sós aprósütemények, kekszek; fagyasztott tészta aprósüteményekhez,
kekszekhez; briósok; pizzalapok; szendvicsek.
35

Péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: friss péksütemények, leveles tésztából készült péksütemények,
pékáruk, bagelek [péksütemények], kenyér, magvas kenyér, töltött kenyerek, zsemlék [kenyérfélék], teljes
kiőrlésű kenyerek, kenyerek és zsemlék, bagettek, töltött bagettek, pogácsák, fánkok, sült apró fánksütemények,
bucik, zsemlék, töltött zsemlék, perecek, aprósütemények, aprósütemények, kekszek, sós aprósütemények,
kekszek, fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez, briósok, pizzalapok, szendvicsek.
43

Kávézói szolgáltatások; vendéglátás; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások;

étel- és italkészítés; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és
italszolgáltatás].
( 111 ) 236.102
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01721
( 220 ) 2021.04.27.
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( 732 ) Dr. Boros Anita, Porcsalma (HU)

( 541 ) Greenology Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont
( 511 ) 35

Üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; közvélemény-kutatás; gazdasági előrejelzések;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; kiszervezett vállalatirányítás;
konzultáció személyzeti kérdésekben; üzleti segítségnyújtás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési
szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti
projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél
megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; piackutatás; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
36

Fejlesztési költségek pénzügyi felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban.

37

Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezéshez kapcsolódó konzultáció.

41

Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; know-how átadása (képzés);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási
vizsgáztatás; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; mentorálás.
42

Energiatakarékossági tanácsadás; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; kozmetikai kutatás;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;
minőségellenőrzés; szakszövegek írása; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos
információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; technológiai kutatás; tudományos kutatás; tudományos
laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés; technológiai szaktanácsadás.
45

Jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése.

( 111 ) 236.105
( 151 ) 2021.10.22.
( 210 ) M 21 00724
( 220 ) 2021.02.24.
( 732 ) Rédli Balázs, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Gyermekkönyvek; babakönyvek; babanaplók; foglalkoztató füzetek gyerekeknek; ismeretterjesztő

könyvsorozatok; képeskönyvek; képregény-könyvek; képregények; képzőművészeti könyvek; könyvborítók;
külső könyvborítók; útikönyvek.
25

Arcmaszkok [divatcikkek]; arcmaszkok [ruházat]; atlétikai ruházat; babakelengye; csecsemőruházat;

dzsekik; egyenruhák; esküvői ruhák; farmerruházat; fejkendők; felsőruházat; férfi, női és gyermek ruházat; fiú
ruházat; futballmezek; férfiruházat; gyermekruházat; kismamaruházat; kötények; női ruhák; partedlik; babacipők;
sportcipők; szabadidőcipők; alkalmi cipők.
35

Hirdetés és reklámozás.

41

Konferenciaszolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti

műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; előadások szervezése
és lebonyolítása.
45

Politikai kommunikációs szolgáltatások; politikai összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások.
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( 111 ) 236.106
( 151 ) 2021.10.22.
( 210 ) M 20 02877
( 220 ) 2020.09.27.
( 732 ) Gyenge Éva, Orosháza (HU)
Szkaliczki Mihály, Orosháza (HU)
( 541 ) Ördöngős - Csopak
( 511 ) 33

Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő fehérbor; Csopak eredetmegjelölés termékleírásának

megfelelő borból előállított égetett szeszes ital; Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borból
előállított grappa; Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borból előállított iható szeszek; Csopak
eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borból előállított szeszes italok; Csopak eredetmegjelölés
termékleírásának megfelelő borból előállított szeszesital-kivonatok; Csopak eredetmegjelölés termékleírásának
megfelelő borból előállított brandy; Csopak eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borból előállított
borpárlat.
( 111 ) 236.108
( 151 ) 2021.10.15.
( 210 ) M 21 00727
( 220 ) 2021.02.25.
( 732 ) "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Kft., Akasztó (HU)
( 740 ) Halász Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) CITROM-MENTA-UBORKA ÁGI
( 511 ) 32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;
szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített
ásványvizek készítéséhez; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szörpök
[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;
szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,
erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital
sűrítmény limeléből; szénsavas italok.
( 111 ) 236.109
( 151 ) 2021.10.15.
( 210 ) M 21 00730
( 220 ) 2021.02.25.
( 732 ) "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Kft., Akasztó (HU)
( 740 ) Halász Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) MANGÓ-CITRUS ÁGI
( 511 ) 32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;
szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített
ásványvizek készítéséhez; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szörpök
[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;
szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,
erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital
sűrítmény limeléből; szénsavas italok.
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( 111 ) 236.110
( 151 ) 2021.10.15.
( 210 ) M 21 00394
( 220 ) 2021.02.04.
( 732 ) Al Global Tech (HK) Ltd., Kwun Tong Hong Kong (CN)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Elektromos porszívók háztartási használatra; elektromos juicer-ek; elektromos robotgépek háztartási

használatra; elektromos keverőgépek háztartási használatra.
11

Elektromos háztartási kenyérpirítók; elektromos gofri sütők; elektromos háztartási kávéfőző gépek;

elektromos mikrohullámú sütők; elektromos sütők; elektromos vízforralók; elektromos légkeveréses sütőedények;
elektromos grillek.
( 111 ) 236.111
( 151 ) 2021.10.15.
( 210 ) M 21 00560
( 220 ) 2021.02.12.
( 732 ) KnowHow Produkciós Iroda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szalay-Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 236.112
( 151 ) 2021.10.22.
( 210 ) M 21 00562
( 220 ) 2021.02.12.
( 732 ) Li Zhengtao, Bük (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus
kapcsolók; alkoholmérők, alkoholszondák; antennák; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek,
numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök [optika]; áramátalakítók, transzformátorok; audio interfészek;
audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók;
automatikus kormányberendezések járművekhez; autórádiók; berregők, hangjelzők; ramszaggatók; betatronok;
betörésgátló riasztókészülékek; biochipek; biometrikus azonosító kártyák; biztonsági övek, hevederek nem
járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem
videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1); csecsemőmérlegek; csuklótámaszok számítógépekhez;
digitális fényképkeretek; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők,
doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók;
egérpadok; egér [számítógép periféria]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság];
elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző háromszögek; elektromos ajtócsengők; elektromos
akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos
csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos és elektronikus effekt egységek
hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos
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kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs

készülékek; elektromos konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos
veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;
elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépésellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben
lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;
elektronikus kotta, letölthető; elektronikus könyvolvasók; elektronikus lakatok; elektronikus naplók; elektronikus
numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus útlevelek [e-útlevelek];
elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem
pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok
[elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok;
equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő
csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek;
exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes
vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök;
fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők;
fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez;
fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők,
képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk;
fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED];
fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő
macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi
berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres,
nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók
járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek
és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorlófejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók
[nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek
(2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök;
földmérő eszközök; földmérőláncok; frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz;
füldugók búvároknak; fülhallgatók távközléshez; fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok
[detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok,
mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző
készülékek; gyorsulásmérők; gyűrűméretező; hajlékonylemezek, flopilemezek; hajózási jelzőberendezések;
hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló készülékek;
hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek; hangriasztók;
hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók,
hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok; hangvezetők,
hangcsatornák; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez (1); háromlábú
állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet];
hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hitelkártya-terminálok; hologramok;
homokórák; hordható video kijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők,
nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző
készülékek; hőmérséklet-szabályozó készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid
robotok mesterséges intelligenciával; huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek
motorokhoz; indukciós tekercsek; infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált
áramköri chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív
érintőképernyős terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók
[elektromosság]; ionizációs készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló
elektromos berendezések; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; írásvetítő berendezések; játékszoftverek
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[rögzített]; jegynyomtatók; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők;

jelzőcsörgők haszonállatok tereléséhez; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok;
jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás
bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok;
katódos rozsdavédő készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek;
kemencék laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek;
keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi
számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2);
kihangosító készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok;
koaxiális kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák;
kommutátorok; kompaktlemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika];
kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek;
ködjelzők, nem robbanásveszélyes; laptopszámítógépek (2); laptop tokok; lemezmeghajtók számítógépekhez;
lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;
letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus pénztárcák [e-pénztárcák]; letölthető
grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; letölthető
kriptográfiai kulcsok kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; letölthető számítógépes játékszoftverek; letölthető
zenefájlok; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók
[kazetták lejátszásához]; matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével
működő berendezésekhez, készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő
készülékek és gépek; mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez;
mérőkészülékek, elektromos; mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; mikroszkópok;
mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógépprogramok];
mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök; munkavédelmi arcvédő pajzsok; nagyító
készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek
villamosenergia-termeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek];
navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók
számítógépekhez; objektívek [lencsék] [optika]; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok;
okosszemüvegek; parkolásérzékelők járművekhez; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek;
pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezo elektromos érzékelők;
pipetták; pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós
mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök];
processzorok [központi feldolgozó egységek]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari
használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon
készülékek; rajzfilmek; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez
kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz
kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek;
szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1); szemüvegek (2);
szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szirénák; szkennerek
[adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; táblagépek; táblagép
tokok; távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító készülékként működő elektronikus
kulcstartók; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];
telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs
készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; teleszkópos irányzók lőfegyverekhez; teodolitok; térdpárnák,
térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; testhevederek teheremeléshez;
tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok
digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; töltőállomások
elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tükrök [optikai]; tűk tájolókhoz; tűzálló ruházat;
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tűzálló takarók; TV-készülékek; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

szemüvegek; vakuk [fényképészet]; variométerek; védőálarcok-maszkok; védőcipők baleset, sugárzás és tűz
ellen; védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőruházat baleset, sugárzás és
tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek
[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli
telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;
videomagnók, képmagnók; videotelefonok; videovetítők, projektorok; visszapillantó kamerák járművekhez;
zsebszámológépek; zsinórok csiptetős szemüveghez.
11

Ágymelegítők; arcgőzölő készülékek [szaunák]; bányászlámpák; barnító berendezések [szoláriumok];

beltéri állólámpák; bemutató hűtőpultok; bidék; biztonsági lámpák; biztonsági szerelvények víz- vagy
gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; csapok [vízcsapok]
csövekhez; csillárok; csíraölő lámpák a levegő tisztításához; csokoládé-szökőkutak, elektromos; csőkígyók
[lepárló-, fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; díszszökőkutak; egészségügyi készülékek és berendezések;
égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromosan fűtött lábzsákok; elektromosan fűtött ruházat; elektromosan
fűtött zoknik; elektromos borhűtő szekrények; elektromos cumisüveg melegítők; elektromos főzőeszközök;
elektromos főzőlapok; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromos fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak;
elektromos gofrisütők; elektromos gőzölők főzéshez; elektromos hűtőtáskák; elektromos italadagolók; elektromos
joghurtkészítők; elektromos kávéfőzők (1); elektromos kávéfőzők (2); elektromos kisülési csövek világításra;
elektromos kukták; elektromos kuszkuszfőzők; elektromos lámpák; elektromos olajsütők, fritőzök; elektromos
rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; elektromos ruhaszárítók; elektromos sous vide sütők; elektromos
szójatejkészítő gépek; elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; elektromos termoszok; elektromos
tortillanyomók; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos vízforraló kannák; elektromos
zseblámpák; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek; élelmiszer-szárítók, elektromos; elszívó
ernyők; enyvmelegítő készülékek; fagyasztók; fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; fejlámpák;
fém armatúrák, vázak kemencékhez, sütőkhöz; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; fényszórók, reflektorok
gépkocsikhoz (1); fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fénytompító szerkezetek járművekhez
[lámpaszerelvények]; fertőtlenítő készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (2);
fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; finomítótornyok lepárláshoz; fogászati kemencék; foglalatok
elektromos lámpákhoz; folyadékhűtő berendezések; formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez,
sütőkhöz; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős készülékek; forrólevegős sütők; forróvizes palackok;
főző berendezések és készülékek; fürdőkádak (1); fürdőkádak (2); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték
szerelvények; fürdőszoba szerelvények; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; füstölőkészülékek, fumigációs
berendezések, nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (1); fűtőberendezések (2); fűtőberendezések
járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések járművekhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy
gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek; fűtött bemutató
pultok; gázégők; gázgyújtók; gázkazánok, gázbojlerek; gázkondenzátorok, nem géprészek; gázlámpák;
gázmosók, gáztisztítók [gázberendezések részei]; gáztisztítók; gömblámpák; gőzállomások vasalókhoz;
gőzfejlesztő berendezések; gőzkazánok, nem gépek részei; gőztárolók, gőzakkumulátorok; grillezők, grillsütők;
grillsütők [főző berendezések]; gyertyás lámpások; gyümölcsaszalók; hajgöndörítő lámpák; hajszárítók;
hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő
berendezések; hidroponikus termesztési rendszerek; hordozható kovácstűzhelyek; hőcserélők, nem
gépalkatrészek; hőpárnák, elektromos, nem gyógyászati használatra; hőpisztolyok; hőszabályozó szelepek
[fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk, hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; huzatszabályzók
[fűtés]; hűtőberendezés; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőkészülékek és berendezések (1); hűtőkészülékek és
berendezések (2); hűtőkészülékek és berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések (4); hűtőszekrények;
hűtőszekrények, hűtőkészülékek és fagyasztók gyógyászati tárolási célokra; hűtőtartályok; ionizáló készülékek a
levegő vagy a víz kezelésére; irányjelző izzólámpák járművekhez; italhűtő berendezések; ívlámpák; ivóvízszűrők;
izzószálak elektromos izzókba, lámpákba; izzószálas égők; jégkészítő gépek; jégkrémkészítő gépek;
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jégleolvasztók, jégtelenítők járművekhez; kádak ülőfürdőkhöz; kályhák [fűtőkészülékek]; kandalló fújtatók;

kandallók; kandallók (szobai); kandallórácsok, szikrafogók; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; karok
gázégőkhöz; kávékapszulák, üresen, elektromos kávéfőzőkhöz; kávépörkölő készülékek; kazáncsövek
fűtőberendezésekhez; kemencehűtők; kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra;
kéménykürtők, füstcsatornák, tűzcsatornák; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2); kerékpár
irányjelző lámpák; kerékpárlámpák; keresőlámpák, zseblámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító
készülékek mosdókba; konyhai elszívóbúrák; ködgépek; könyvsterilizáló berendezések; kromatográfiai
készülékek ipari használatra; kutak, szökőkutak; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; laboratóriumi
égők; laboratóriumi elszívó berendezések; laboratóriumi lámpák; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák;
lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); lámpák járművekhez(1);
lámpák járművekhez (2); lámpák járművekhez (3); lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák
motorkerékpárokhoz; lámpások világításra; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3); lávakövek
grillezéshez; LED-diódás világítóberendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő
berendezések; légkeveréses sütőedények; légkondicionáló berendezések; légkondicionálók; légkondicionálók
járművekhez (1); légkondicionálók járművekhez (2); légkondicionáló ventilátorok; légnedvesítők; légszárítók;
légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és gépek; lepárló készülékek
(1); lepárló készülékek (2); lepárló készülékek (3); levegő szagtalanító készülékek; magnézium izzószálak
[világítás]; malátapörkölő gépek; megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; meleg és hideg
italok adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák;
merülőforralók; mikrobuborék generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők [főzőberendezések]; mikrohullámú
sütők ipari célokra; mobil vécék; mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók, mosdók;
mosókonyhai kazánok; multifunkciós főzőkészülékek; műkörmös lámpák; napkemencék; napkollektorok [fűtés];
nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések; nyársak roston sütéshez; nyársforgató
készülékek; nyomás alatti víztartályok; olajégők; olajlámpák; olajtisztító készülékek; öblítő berendezések;
öngyújtók; öntözőgépek mezőgazdasági célokra; padlófűtési berendezések és készülékek; párásítók központi
fűtés radiátoraihoz; parazsas ágymelegítők; párologtató készülékek, evaporátorok; pasztőröző berendezések;
pecsenyesütők; pecsenyesütő készülékek; piszoárok [szaniter berendezések]; platni karikák; polimerizációs
berendezések; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok [fűtés]; radiátorok, fűtőtestek
központi fűtéshez; reflektorlámpák; reflektorok járművekhez; sótalanító üzemek, egységek; spa kádak,
hidromasszázskádak; spirituszégők; spotlámpák; sterilizátorok; sütőkemencék; szabályozó és biztonsági
tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági
tartozékok vízkészülékekhez; szabályozószerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez;
szagtalanító készülékek nem személyes használatra; szárítóberendezések; szárító berendezések, aszalógépek;
szárítókészülékek és berendezések; szárító lámpák nem gyógyászati célokra; szaunaberendezések; szellőző
[légkondicionáló] berendezések és készülékek; szemétégetők, égetőkemencék; szén ívlámpákhoz;
szintszabályozó szelepek tartályokhoz; szűrők légkondicionálókhoz; tágulási tartályok központi
fűtőberendezésekhez; tajine, elektromos; takarmány szárítására szolgáló készülékek; tányérmelegítők (1);
tányérmelegítők (2); tányérmelegítők (3); tejhűtő berendezések; textilgőzölők; tisztaszobák [egészségügyi
berendezések]; toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; tűzcsapok;
tűzhelyek (1); tűzhelyek (2); ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; USB-tápegységes kézmelegítők;
USB tápegységes pohármelegítők; úszómedence-klórozó berendezések; utcai lámpák; vécékagylók; vécéülőkék;
ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világítóberendezések és készülékek; világítóberendezések
légi járművekhez; világító házszámok; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések; vízelosztó
berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízhűtők; vízkivételi készülékek, berendezések; vízlágyító
készülékek és berendezések; vízmelegítők, vízforralók; vízporlasztó fej csapra; víztisztító berendezések;
víztisztító készülékek és gépek; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez; vízsterilizáló berendezések;
vízszűrőberendezések; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok; zsebmelegítők.
23

Cérnák; fémfonal hímzéshez; fonalak, cérnák kenderből; gumifonal textilipari használatra; gyapjúfonal (1);
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gyapjúfonal (2); hímzőcérnák, hímzőfonalak; jutafonalak; kókuszrostszálak és fonalak; lenfonalak, lencérnák;

műanyag fonalak textilipari használatra; műselyem fonalak; pamutszálak, gyapotfonalak (1); pamutszálak,
gyapotfonalak (2) rugalmas cérnák és fonalak textilipari használatra; selyemfonalak és cérnák (1); selyemfonalak
és cérnák (2); sodrott fonal és cérna; stoppolócérnák és fonalak; üvegszál textilipari használatra; varrófonalak és
cérnák; zsenília fonal.
24

Ágyneműk és takarók; ágyszoknyák; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; ágyterítők papírból;

ajtófüggönyök; állatbőrutánzat szövetek; anyagok fehérneműkhöz; arctörlő kendők textilből; asztali futók
textilből; asztalterítők, nem papírból (1); asztalterítők, nem papírból (2); baba hálózsákok; babatörlőkendők;
barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok lábbelikhez; bélések [szövetek]; biliárdposztó; bivakzsákok,
melyek hálózsákok fedésére szolgálnak; brokátok; bútorhuzatok; bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok
textilből; bútorszövetek, kárpitok; címkék textilből; damaszt [szövet]; daróc, abaposztó [szövet]; dunyhák,
paplanok; előrajzolt anyagok [hímzéshez]; eszpartó szövetek; flanel [szövet]; függönyelkötők textilből;
függönyök; függönyök textilből vagy műanyagból; fürdőkesztyűk; fürdőszobai vászonneműk, a ruházat
kivételével; géz [fátyolszövet]; gumis szövet nem irodai használatra; gyapjúszőnyeg; hálózsákok; hálózsákok
babáknak; hálózsákok [bélések]; hócsalán szövetek; jersey [szövet]; kalapbélések textilből, bevarrt; kanavász
[szabóvászon]; kenderszövetek (1); kenderszövetek (2); kenderszövetek (3); kézimunkaanyagok [gobelinanyag,
keresztszemes anyag]; kötött szövetek; krepon; krepp [szövet]; lenszövetek; lepedők; lobogók textilből vagy
műanyagból; lószőrvászon [zsákvászon]; marabu [szövet]; matrachuzatok; melegen ragasztható tapadó szövetek;
mintás vászon; muszlin; műanyagok [textil pótanyagai]; műselyem szövetek; nemez, filc; nem szőtt textíliák;
nyomdai alátétek szövetanyagból; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon, karton,
kalikó (1); pamutvászon, karton, kalikó (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok (1); párnahuzatok, vánkoshuzatok (2);
párnahuzatok, vánkoshuzatok (3); párnahuzatok vászonból, ciha; pikniktakarók; poháralátétek textilből;
pohártörlő ruhák; posztó, kártolt gyapjúszövet; rácsvédő gyerekágyakba [ágyneműhuzatok]; rugalmas [elasztikus]
szövetek; sajtruha, sajtvászon; selyemszövet; selyemszövetek nyomdai sablonokhoz; skót gyapjúszövet;
sminkeltávolító kendők; szemfedők, leplek; szitaszövet; szövetek (1); szövetek (2); szövetek (3); szövetek (4);
szövetek hőlégballonokhoz [gázt át nem eresztő szövetek]; szúnyoghálók; taft [szövet]; takarók kisállatok
számára; tányéralátétek textilből (1); tányéralátétek textilből (2); textilanyagok lábbelikhez; textil falidíszek;
textilszalvéták; textil szűrőanyagok; törölközők; tüll; úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari
felhasználásra; vásznak; vászon, kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; vászon matrachuzatok; viaszosvászon
asztalterítők; WC-fedél huzatok textilből; zászlófüzérek textilből vagy műanyagból; zászlók textilből vagy
műanyagból; zefír [szövet]; zuhanyfüggönyök textilből vagy műanyagból; zsebkendők textilanyagokból;
zseníliaszövet.
25

Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; babanadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók]; bokacsizmák (1);
bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat];
csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók
lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruha; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok
[ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák;
gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;
harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók,
harisnyakötők, zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1);
hosszúnadrágok (2); ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtságfelszívó alsóneműk;
jelmezek; kabátok, dzsekik; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging nadrágok,
cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok
[ruházat]; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók;
övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok,
míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rash guard felső
M3024

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 21. szám, 2021.11.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
ruházat; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők;

síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2);
strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; tornacipők; tornaruházat; trikó
[alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; úszósapkák; zoknik; zuhanyzó sapkák.
( 111 ) 236.113
( 151 ) 2021.10.15.
( 210 ) M 21 00563
( 220 ) 2021.02.12.
( 732 ) ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft., Dunaharaszti (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Hőszivattyúk, hőpumpák.

16

Kiadványok; rendszeresen megjelenő kiadványok; nyomtatott kiadványok.

42

Mérnöki tervezés, kutatás, számítógépes mérnöki szolgáltatás, tervezési szolgáltatás, megvalósíthatósági

tanulmányok, felmérések lebonyolítása, tanfolyamok lebonyolítása, tanácsadás műszaki mérnöki tevékenység
gépészetek elemzésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatás mérnöki oktatással kapcsolatos szolgáltatás mérnöki
tervezés, konzultáció mérnöki szolgáltatások az energiatechnológia területén energiaszolgáltató rendszerekkel
kapcsolatos mérnöki szolgáltatás kutatási fejlesztési szolgáltatások a mérnöki tevékenység területén energetikai
vizsgálatok műszaki folyamatok számítógépes automatizálással kapcsolatban ipari folyamatok számítógépes
automatizálásával kapcsolatos kutatás.
( 111 ) 236.114
( 151 ) 2021.10.15.
( 210 ) M 21 01049
( 220 ) 2021.03.08.
( 732 ) Gátfalvi Alex, Kistarcsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Építkezéssel kapcsolatos szolgáltatások, tetőszerkezetek készítése.

( 111 ) 236.115
( 151 ) 2021.10.22.
( 210 ) M 21 01220
( 220 ) 2021.03.23.
( 732 ) Brukner Csaba, Tiszafüred (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

M3025

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 21. szám, 2021.11.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 3

Bőrápoló krémek; bőrön használt kozmetikumok; cold krémek kozmetikai használatra; funkcionális

kozmetikumok; kenőcsök, balzsamok [nem gyógyhatású]; kozmetikumok; kozmetikumok és kozmetikai
készítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok; természetes kozmetikumok.
10

Elektromos esztétikai masszázskészülékek; elektromos masszázsberendezések; elektromos masszírozó

görgők; elektromos vagy nem elektromos masszázskészülékek; vibrációs készülékek masszírozáshoz; masszírozó
eszközök és berendezések; kézi masszázskészülékek; esztétikai masszírozó készülékek; masszázs készülékek.
28

Sportfelszerelés; sportfelszerelésekhez speciálisan kialakított táskák; sportcikkek; edző felszerelések

sportoláshoz; tornaeszközök.
35

Sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; elektromos
esztétikai masszázskészülékek; elektromos masszázsberendezések; elektromos masszírozó görgők; elektromos
vagy nem elektromos masszázskészülékek; vibrációs készülékek masszírozáshoz; masszírozó eszközök és
berendezések; kézi masszázskészülékek; esztétikai masszírozó készülékek; masszázs készülékek; sportfelszerelés;
sportfelszerelésekhez speciálisan kialakított táskák; sportcikkek; edző felszerelések sportoláshoz; tornaeszközök;
bőrápoló krémek; bőrön használt kozmetikumok; cold krémek kozmetikai használatra; funkcionális
kozmetikumok; kenőcsök, balzsamok [nem gyógyhatású]; kozmetikumok; kozmetikumok és kozmetikai
készítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok; természetes kozmetikumok.
( 111 ) 236.116
( 151 ) 2021.10.22.
( 210 ) M 21 01221
( 220 ) 2021.03.23.
( 732 ) Schallinger Richárd, Biatorbágy (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; meditációs gyakorlatok tanítása; meditációs képzés,

tréning; önismereti tanfolyamok [oktatás]; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti
tanfolyamok biztosítása; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning];
személyiségfejlesztő tréning; tréningek biztosítása; online információ- és hírszolgáltatás a szakmai tréninggel
kapcsolatban; személyiségfejlesztő tanfolyamok; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
testi egészség oktatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; képzés és oktatás; oktatási és tanítási
szolgáltatások; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási anyagok kiadása.
( 111 ) 236.117
( 151 ) 2021.10.15.
( 210 ) M 21 01373
( 220 ) 2021.03.31.
( 732 ) Sándorné Javora Anett, Mónosbél (HU)
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 546 )

( 511 ) 3

Tusfürdők, szappanok, szappanok testápoláshoz, kézmosó szappanok, szappanok és gélek, testápolók,

hidratáló testápolók, samponok, kondicionáló samponok, hajlágyító samponok, hajkorpa elleni samponok,
hajzselék, kézkrémek, kozmetikai kézkrémek.
( 111 ) 236.118
( 151 ) 2021.10.22.
( 210 ) M 21 01374
( 220 ) 2021.03.31.
( 732 ) Czumpf Dominik, Budapest (HU)
( 541 ) Anytime
( 511 ) 41

Vendéglátóipari szolgáltatások [szórakoztatás]; zenés szórakoztatás; vállalati rendezvények; szórakoztatási

célú rendezvényszervezés; biliárdasztalok bérbeadása; bowlingpályák rendelkezésre bocsátása; számítógép- és
videojáték szórakoztatási szolgáltatások; játékgépes szórakoztatási szolgáltatások.
43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; éttermi szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermek

[szolgáltatások]; alkoholos italok felszolgálása.
( 111 ) 236.119
( 151 ) 2021.10.18.
( 210 ) M 21 00522
( 220 ) 2021.02.10.
( 732 ) Project Management Institute, Inc., Pennsylvania (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PMI
( 511 ) 41

Nem letölthető online elektronikus kiadványok biztosítása magazinok, hírlevelek, folyóiratok, riportok,

útmutatók, oktatási segédanyagok, kézikönyvek és könyvek formájában a projektmenedzsment területén; oktatás
biztosítása, amelyek tanórák, szemináriumok és konferenciák a projektmenedzsment területén; online kurzusok
lebonyolítása a projektmenedzsment területén; programok lebonyolítása a projektmenedzsment területén; nem
letölthető webináriumok biztosítása a projektmenedzsment területén; ösztönzés és elismerés kifejezése díjak
formájában a projektmenedzsment kiválóságainak elismerése céljából; képességek és készségek tesztelése,
elemzése és értékelése a projektmenedzsment területén az akkreditációs normáknak való megfeleltetés céljából,
valamint az ezzel kapcsolatos elismerések; nem letölthető online videók biztosítása a projektmenedzsment
területén.
42

Az önkéntes normák kidolgozása a projektmenedzsment területén; az ismeretek tesztelése, elemzése és

értékelése a projektmenedzsment területén az akkreditációs normáknak való megfeleltetés céljából, valamint az
ezzel kapcsolatos elismerések; a projektmenedzsment területén végzett kutatások; interaktív weboldalak
biztosítása a projektmenedzsment területén és a projektmenedzser szakmának; akkreditációs szolgáltatások,
melyek a projektmenedzsment szabványait meghatározzák és biztosítják.
( 111 ) 236.120
( 151 ) 2021.10.18.
( 210 ) M 21 01864
( 220 ) 2021.05.10.
M3027
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( 732 ) Prolansys Kft., Baja (HU)

( 546 )

( 511 ) 31

Mezőgazdasági, vízgazdasági termények; kertészeti és erdészeti termékek; nyers és feldolgozatlan kertészeti

termékek; növények, magok, hagymák, csírák növénytermesztéshez; kertészetben használatos talajtakarók
természetes anyagokból gyomok ellen.
44

Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

( 111 ) 236.121
( 151 ) 2021.10.18.
( 210 ) M 20 03131
( 220 ) 2020.10.19.
( 732 ) "TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szekszárd (HU)
( 740 ) Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Élményt adunk egész évben!
( 511 ) 9

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; számítógépek és számítógépes perifériák.
16

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

bútorok kivételével; rajzkellékek és művészeti kellékek; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz;
nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés.
( 111 ) 236.123
( 151 ) 2021.10.18.
( 210 ) M 21 00622
( 220 ) 2021.02.17.
( 732 ) BORO-COFFEE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Újfehértó (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cikória [pótkávé]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel;

növényi készítmények pótkávéként való használatra; pótkávé.
M3028

32
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Kávéízesítésű üdítőitalok.

43

Kávéházak.

( 111 ) 236.124
( 151 ) 2021.10.18.
( 210 ) M 21 00623
( 220 ) 2021.02.17.
( 732 ) BORO-COFFEE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Újfehértó (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cikória [pótkávé]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel;

növényi készítmények pótkávéként való használatra; pótkávé.
32

Kávéízesítésű üdítőitalok.

43

Kávéházak.

( 111 ) 236.125
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 16 02865
( 220 ) 2016.09.08.
( 732 ) Macau 1999 Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 24
25

Ágynemű.
Ruházat, lábbeli.

( 111 ) 236.135
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 20 03512
( 220 ) 2020.11.19.
( 732 ) M Novagroup-Medical Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Gyenge Balázs, Szeged
( 546 )
( 511 ) 44

Közegészségügyi tanácsadás; orvosi ellátás; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés];

orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi értékelési szolgáltatások; orvosi információk nyújtása;
orvosi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; orvosi kezelés megszervezése; orvosi konzultáció; orvosi
laboratóriumi szolgáltatások páciensektől levett vérminták elemzésével kapcsolatban; orvosi laboratóriumi
szolgáltatások páciensektől levett minták elemzésével kapcsolatban; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi
elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi laboratóriumokban történő elemzési
M3029
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szolgáltatások személyek kezeléséhez kapcsolódóan; orvosi problémákkal kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

orvosi segélynyújtási szolgáltatások; orvosi segítségnyújtási [ellátási] szolgáltatások; orvosi szolgáltatásokkal
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi tájékoztatás; orvosi tanácsadás; orvosi
tanácsadási szolgáltatások; orvosi vizsgálatok; orvosi vizsgálatok, analízisek; orvosi vizsgálatok lebonyolítása;
távgyógyászat; távgyógyászati szolgáltatások; távgyógyító szolgáltatások; vérelemzési szolgáltatások; vérvételi
szolgáltatások.
( 111 ) 236.136
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 20 03513
( 220 ) 2020.11.19.
( 732 ) Novagroup-Medical Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Gyenge Balázs, Szeged
( 546 )
( 511 ) 44

Közegészségügyi tanácsadás; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi értékelési

szolgáltatások; orvosi információk nyújtása; orvosi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; orvosi
konzultáció; orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok.
( 111 ) 236.137
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 01486
( 220 ) 2021.04.12.
( 732 ) HUF-BAU BRAND Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 740 ) Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek;

emlékművek, nem fémből; nem fémből készült merev építési csövek.
35

Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; építőanyagokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari
berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi információk; kereskedelmi
információs szolgáltatások; kereskedelmi menedzsment; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; reklámok és
kereskedelmi hirdetések terjesztése; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; bemutatás
[promóciós/reklámozási célokra]; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási
szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; irodai tevékenységek szolgáltatásai.
37

Építési munkálatok javítása; épület karbantartás és javítás.

( 111 ) 236.138
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 01670
( 220 ) 2021.04.24.
( 732 ) Rigó Ágnes, Dunasziget (HU)
( 740 ) Szalai Ügyvédi Iroda, Győr
( 546 )

( 511 ) 30

Élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; ételízesítők (fűszerek); ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok];

ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; tea; tea alapú italok.
31

Bogyók [friss gyümölcsök]; friss gyümölcsök; magvak.
M3030

32

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 21. szám, 2021.11.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcskivonatok

italok készítéséhez; alkoholmentes teaízű italok; gyümölcslevek; gyümölcslevek [italok]; gyümölcsitalok és
gyümölcslevek; készítmények italokhoz; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szörpök
italokhoz; üdítőitalok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; nem szénsavas üdítőitalok.
( 111 ) 236.140
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 00330
( 220 ) 2021.01.29.
( 732 ) We Love Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
( 546 )
( 511 ) 9

Médiatartalmak; podcastok; letölthető podcastok, szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

16

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

35

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

promóciós szolgáltatások; eseménymarketing, hírgyűjtési szolgáltatások; partnerprogram-marketing.
38

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

továbbítása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; hírügynökségi szolgáltatások.
39

Városnézés [turizmus]; városnézések vezetése; városnézések megszervezése; városnézésés kirándulások

szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; idegenvezetési szolgáltatások; utazási idegenvezetési
szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazásszervezési és utazási helyfoglalási szolgáltatások.
40

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

mozgóképes filmkidolgozás.
41

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

rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szabadúszó újságírás; audio-,
video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadók vendégül
látása [szervezés]; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; oktatási
díjak kiosztása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; gálák, díszünnepélyek rendezése;
podcastok létrehozása [írása]; szórakoztatás podcaston keresztül; kiadói szolgáltatások; online kiadói
szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek
írása; folyóiratok publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvek publikálása és kiadása;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.
42

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

szoftverfejlesztés; termékfejlesztés; programok fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése; honlapok
fejlesztésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése; kutatás és fejlesztés
[szolgáltatások].
43

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

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások
[időmegosztás]; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások.
( 111 ) 236.141
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 00329
( 220 ) 2021.01.29.
( 732 ) We Love Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
( 546 )
M3031

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

16

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

35

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

promóciós szolgáltatások; eseménymarketing, hírgyűjtési szolgáltatások; partnerprogram-marketing.
38

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

továbbítása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; hírügynökségi szolgáltatások.
39

Városnézés [turizmus]; városnézések vezetése; városnézések megszervezése; városnézésés kirándulások

szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; idegenvezetési szolgáltatások; utazási idegenvezetési
szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazásszervezési és utazási helyfoglalási szolgáltatások.
40

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

mozgóképes filmkidolgozás.
41

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

rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szabadúszó újságírás; audio-,
video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadók vendégül
látása [szervezés]; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; oktatási
díjak kiosztása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; gálák, díszünnepélyek rendezése;
podcastok létrehozása [írása]; szórakoztatás podcaston keresztül; kiadói szolgáltatások; online kiadói
szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek
írása; folyóiratok publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvek publikálása és kiadása;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.
42

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

szoftverfejlesztés; termékfejlesztés; programok fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése; honlapok
fejlesztésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése; kutatás és fejlesztés
[szolgáltatások].
43

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

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások
[időmegosztás]; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások.
( 111 ) 236.142
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 00327
( 220 ) 2021.01.29.
( 732 ) We Love Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
( 546 )
( 511 ) 9

Médiatartalmak; podcastok; letölthető podcastok, szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

16

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

35

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

promóciós szolgáltatások; eseménymarketing, hírgyűjtési szolgáltatások; partnerprogram-marketing.
38

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

továbbítása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; hírügynökségi szolgáltatások.
39

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

szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; idegenvezetési szolgáltatások; utazási idegenvezetési
szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazásszervezési és utazási helyfoglalási szolgáltatások.
40

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

mozgóképes filmkidolgozás.
M3032
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szabadúszó újságírás; audio-,
video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadók vendégül
látása [szervezés]; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; oktatási
díjak kiosztása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; gálák, díszünnepélyek rendezése;
podcastok létrehozása [írása]; szórakoztatás podcaston keresztül; kiadói szolgáltatások; online kiadói
szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek
írása; folyóiratok publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvek publikálása és kiadása;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.
42

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

szoftverfejlesztés; termékfejlesztés; programok fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése; honlapok
fejlesztésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése; kutatás és fejlesztés
[szolgáltatások].
43

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

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások
[időmegosztás]; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások.
( 111 ) 236.143
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 00326
( 220 ) 2021.01.29.
( 732 ) We Love Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
( 546 )
( 511 ) 9

Médiatartalmak; podcastok; letölthető podcastok, szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

16

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

35

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

promóciós szolgáltatások; eseménymarketing, hírgyűjtési szolgáltatások; partnerprogram-marketing.
38

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

továbbítása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; hírügynökségi szolgáltatások.
39

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

szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; idegenvezetési szolgáltatások; utazási idegenvezetési
szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazásszervezési és utazási helyfoglalási szolgáltatások.
40

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

mozgóképes filmkidolgozás.
41

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

rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szabadúszó újságírás; audio-,
video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadók vendégül
látása [szervezés]; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; oktatási
díjak kiosztása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; gálák, díszünnepélyek rendezése;
podcastok létrehozása [írása]; szórakoztatás podcaston keresztül; kiadói szolgáltatások; online kiadói
szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek
írása; folyóiratok publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvek publikálása és kiadása;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.
42

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

szoftverfejlesztés; termékfejlesztés; programok fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése; honlapok
fejlesztésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése; kutatás és fejlesztés
M3033

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 21. szám, 2021.11.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

[szolgáltatások].
43

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

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások
[időmegosztás]; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások.
( 111 ) 236.144
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 00341
( 220 ) 2021.01.29.
( 732 ) FALINORA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
( 111 ) 236.145
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 02193
( 220 ) 2021.06.01.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 236.146
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 02189
( 220 ) 2021.06.01.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 236.147
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 02190
( 220 ) 2021.06.01.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )
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Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 236.148
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 02191
( 220 ) 2021.06.01.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 236.149
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 01852
( 220 ) 2021.05.07.
( 732 ) IBSA Institut Biochimique S.A., Massagno (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) SYNOTIREX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra, nevezetesen szintetikus tiroidin alapú gyógyszerészeti

készítmények; hormonkészítmények gyógyszerészeti használatra.
( 111 ) 236.150
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 01488
( 220 ) 2021.04.12.
( 732 ) HUF-BAU BRAND Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
( 740 ) Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HUFBAU ÉPÍTŐPONT
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek;

emlékművek, nem fémből; nem fémből készült merev építési csövek.
35

Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; építőanyagokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőipari
berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi információk; kereskedelmi
információs szolgáltatások; kereskedelmi menedzsment; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; reklámok és
kereskedelmi hirdetések terjesztése; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; bemutatás
[promóciós/reklámozási célokra]; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási
szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; irodai tevékenységek szolgáltatásai.
37

Építési munkálatok javítása; épület karbantartás és javítás.

( 111 ) 236.152
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 20 02563
( 220 ) 2020.08.31.
( 732 ) Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rolyák Csaba, Budapest
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( 541 ) Az informatikai beszerzések központja

( 511 ) 35

Beszerzési szolgáltatások; beszerzési ügynökségi szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; termékek és szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára.
( 111 ) 236.153
( 151 ) 2021.10.26.
( 210 ) M 21 01454
( 220 ) 2021.04.07.
( 732 ) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

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

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

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

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

kézitáskák.
21

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

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

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

26

Díszjelvények, kitűzők; kitűzők, jelvények; nyakbaakasztók.

28

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

35

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

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

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

szolgáltatások; egyetemi vagy főiskolai oktatás; elektronikus könyvtári szolgáltatások; elektronikus publikációk
biztosítása; felsőoktatási szolgáltatások; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; karrier
információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); képzési célú vetélkedők, versenyek
szervezése; know-how átadása (képzés); konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; konferenciák,
kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; könyv- és folyóirat kiadás; könyvtári szolgáltatások;
kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; levelező oktatás, távoktatás; magazinok, folyóiratok és újságok
multimédiás megjelentetése; multimédia publikációk; nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; nyomtatványok
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kiadása és szerkesztése; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;

oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; oktatási klub szolgáltatások; oktatási
vizsgáztatás; online egyetemi könyvtári szolgáltatások; online oktatás biztosítása; posztgraduális szintű kurzusok
biztosítása; posztgraduális tanfolyamok; sport- és kulturális tevékenységek; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportpályák bérbeadása; tolmács- és fordítói szolgáltatások; tornatermek működtetése; tornatermek rendelkezésre
bocsátása; továbbképzés; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; versenyek szervezése és
lebonyolítása; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; webináriumok szervezése.
42

Anyagtesztelő szolgáltatások; áramlástannal kapcsolatos technológiai szolgáltatások; atomtechnikai

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

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

Bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai

férőhelyek és termek biztosítása; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása;
rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; termek kölcsönzése
közösségi célokra.
( 111 ) 236.154
( 151 ) 2021.10.26.
( 210 ) M 21 01455
( 220 ) 2021.04.07.
( 732 ) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (HU)
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( 541 ) MŰEGYETEM
( 511 ) 9

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

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

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

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

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

kézitáskák.
21

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

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

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

26

Díszjelvények, kitűzők; kitűzők, jelvények; nyakbaakasztók.

28

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

35

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

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

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

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

Anyagtesztelő szolgáltatások; áramlástannal kapcsolatos technológiai szolgáltatások; atomtechnikai

szolgáltatások; az ergonómia tudományával kapcsolatos szaktanácsadás; belsőépítészeti szolgáltatások;
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biotechnológiai tesztelések; e-kereskedelmi felületek fenntartása az interneten; elektromos rendszerek tervezése;

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

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

Bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai

férőhelyek és termek biztosítása; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása;
rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; termek kölcsönzése
közösségi célokra.
( 111 ) 236.155
( 151 ) 2021.10.26.
( 210 ) M 21 01456
( 220 ) 2021.04.07.
( 732 ) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (HU)
( 541 ) BME
( 511 ) 9

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

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

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

levelezőlapok; könyvkötészeti cikkek; naplók, naptárak; nyomtatott brossúrák; nyomtatott szórólapok;
nyomtatványok; öntapadós alátétek, korongok [papíripari cikkek]; papírból készült poháralátétek; poháralátétek
kartonból; poszterek; szórólapok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].
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Kulcstartók; névjegytartók, kártyatartók; pénztárcák, erszények; sporttáskák, tornazsákok; táskák,

kézitáskák.
21

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

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

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

26

Díszjelvények, kitűzők; kitűzők, jelvények; nyakbaakasztók.

28

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

35

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

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

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

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

Anyagtesztelő szolgáltatások; áramlástannal kapcsolatos technológiai szolgáltatások; atomtechnikai

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

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

járművek alkatrészeinek gyártására szolgáló szerszámok tervezése; szárazföldi járművek alkatrészeinek tervezése;
szárazföldi járművek tervezése; szennyvízcsatorna-rendszerek műszaki formatervezése és tervezése;
szennyvíztisztító telepek műszaki formatervezése és tervezése; szerkezetek tervezésével kapcsolatos műszaki
szolgáltatások; szerkezetelemzéssel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; szoftver- és adatbázisrendszerek
fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftverfejlesztés automatizált üzleti
folyamat felfedezéséhez (ABPD); szolgáltatások mezőgazdasági vegyszerek hatékonyságának értékelésére;
talajmozgatási technológiával [útépítés] kapcsolatos műszaki konzultáció; távközlési berendezésekkel kapcsolatos
formatervezési és tervezési szolgáltatások; távközlési hálózatok tervezése és fejlesztése; távközlési jelek
tesztelése, elemzése és megfigyelése; távközlési mérnöki tevékenység; technológiai információk nyújtása
környezettudatos és zöld innovációkkal kapcsolatban; technológiai szaktanácsadási szolgáltatások a geológia
területén; technológiai szolgáltatások; technológiai tanácsadási szolgáltatások az alternatív energiatermelés terén;
technológiával kapcsolatos szakvélemények készítése; telekommunikációs hálózatok műszaki formatervezése és
tervezése; tengeri járművek tervezése; termékbiztonság tesztelése; termékek minőségellenőrzése tanúsítási
célokra; termékek tesztelése; termékfejlesztési szolgáltatások; természettudományi szolgáltatások; tervezés és
tesztelés új termék fejlesztéséhez; tervezési szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; tudományos és
technológiai berendezések bérbeadása; úthálózatok tervezése; útmérés; vasúti járművek tervezése; vegyelemzés,
kémiai analízis; vegyészmérnöki szolgáltatások; villamosmérnöki szolgáltatások; víz elemzése;
vízminőség-ellenőrzési szolgáltatások; vizsgálati és elemzési módszerek tervezése és fejlesztése; zajszennyezés
környezeti felügyelete (környezeti monitoring).
43

Bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai

férőhelyek és termek biztosítása; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása;
rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; termek kölcsönzése
közösségi célokra.
( 111 ) 236.156
( 151 ) 2021.10.25.
( 210 ) M 21 00610
( 220 ) 2021.02.16.
( 732 ) Peter's Paplan Kft., Maglód (HU)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20
24

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

( 111 ) 236.157
( 151 ) 2021.10.26.
( 210 ) M 20 03291
( 220 ) 2020.11.03.
( 732 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Wéber Péter, Budapest
( 541 ) IMMUNERŐ
( 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.
( 111 ) 236.158
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( 151 ) 2021.10.26.
( 210 ) M 21 00178
( 220 ) 2021.01.20.
( 732 ) LED LIGHTING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Ipari felhasználásra szánt világítóberendezések, világítótestek, lámpatestek, világítástechnikai berendezések,

LED-diódás világító berendezések, organikus fénykibocsátó diódás (OLED-es) világítóberendezések, és az
előbbiek szerelvényei, alkatrészei.
42

Ipari felhasználásra szánt világítórendszerek, világítóberendezések tervezése; műszaki tervezés és műszaki

projektmenedzsment ipari felhasználásra szánt világítóberendezések fejlesztéséhez; ipari felhasználásra szánt
világítóberendezésekkel kapcsolatos mérnöki kutatási és fejlesztési szolgáltatások; ipari felhasználásra szánt
világítórendszerekkel, illetve világítóberendezésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás.
( 111 ) 236.159
( 151 ) 2021.10.26.
( 210 ) M 21 00339
( 220 ) 2021.01.29.
( 732 ) Nemesvölgyi Attila, Göd (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; csemegeárukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kis és nagykereskedelmi szolgáltatások kávé és helyettesítőik, tea és
helyettesítőik, kakaó és helyettesítőik, kávé őrölt formában, kávéitalok, kávékapszulák, kávékivonatok, kávés
tasakok, kávépárnák, őrölt kávé, pörkölt kávébab, szemes kávék, kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában
vagy italokban], kávéaromák, fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok, malátakávé és kávé keverékei,
szénsavas italok [kávé-, kakaó- vagy csokoládéalapú], tésztafélék [nyers tészta], szószok tésztafélékhez,
tésztapor, fagyasztott tészták, friss tészta, quiche [tésztában sült sós sodó], édes tészták, szárított és friss tészták
[nudlik, gombócok], tésztából készült élelmiszerek, szószok, öntetek, édességek, cukorkák [édességek],
édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi, brownie (csokoládés sütemények), csokoládé, csokoládé
alapú italok, csokoládé alapú szendvicskrémek, csokoládépaszták, csokoládékrémek, csokoládéval bevont
édességek, gabonakészítmények, feldolgozott gabonákból készült áruk, keményítő és az ebből készült áruk,
élesztő, pékáruk, croissant-ok, rizs, só, fűszerek és ízesítőszerek, sütemények, cukrászsütemények, torták és
kekszek (aprósütemények), fagylalt, méz, cukor, melaszszirup, liszt, szószok, chutney [indiai fűszer], pástétomok,
mustár, kávé alapú italok, marcipán, pizza, paradicsomszósz, vermicelli, nudli, metélt tészta, snack ételek (gabona
alapú-), kakaós termékek, teakeverékek, jeges teák, tea alapú italok, pászka [macesz], kenyér kovász nélkül,
macesz, lepények, gyömbérkenyér, mézeskalács, zsemlék, kenyér, szendvicsek, sörbetek, jégkásák, dzsemek,
lekvárok, gyümölcsízek, kocsonyák, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek, feldolgozott gyümölcsök,
feldolgozott gombák, feldolgozott zöldségek, feldolgozott diófélék és hüvelyesek, gyümölcsbefőttek,
gyümölcsdesszertek, gyümölcs chipsek, szárított gyümölcs, gyümölcspép, gyümölcs- és dióféle-alapú snack
szeletek termékekkel kapcsolatosan; kis és nagykereskedelmi szolgáltatások étkezési olajok és zsírok, olívaolaj,
olajbogyók [feldolgozott], tapenade [olajbogyókrém], hal [nem élő], tenger gyümölcsei és puhatestűek [nem élő],
kenyérre kenhető hal, kenyérre kenhető tenger gyümölcsei és puhatestűek, vadhús konzervek, vadhús [nem élő],
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zselék étkezési célra, tojások és tojástermékek, tejtermékek és tejtermék-helyettesítők, tej, tejföl, tejszín, levesek

és csontlevesek, húskivonatok, konzervek, savanyúságok, sajtok, fagyasztott gyümölcsök, fagyasztott zöldségek,
tartósított zöldségek, sültburgonya (chips), baromfi [nem élő], dióféle-alapú kenhető krémek, mogyorókrémből
készült kenhető krémek, szendvicskrémek, diófélékből készült öntetek, hús és hústermékek, szárított gyümölcsből
készült termékek, sólet, falafel, halkonzerv, kolbász, sörök és sörtermékek, alkoholmentes sör, söralapú koktélok,
sör alapú italok, gyümölcslevek, vizek, alkoholmentes szénsavas italok, ízesített szénsavas italok, energiaitalok,
fehérjeitalok, izotóniás italok, gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok, gyümölcslé, sörbetek [italok],
smoothie [alkoholmentes gyümölcsitalok], tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok, zöldséglevet tartalmazó
alkoholmentes italok, citromlé, esszenciák italok előállításához, higítható készítmények italok készítéséhez, italok
készítésére szolgáló porok, szörpök [alkoholmentes italok], szörpök és más alkoholmentes készítmények italok
készítéséhez, alkoholmentes italok, készítmények italokhoz, gyümölcs- és zöldséglevek keverékéből készült
italok, gyümölcsalapú italok, ízesített vizek, kólák [üdítőitalok], limonádék, üdítőitalok, ásvány- és szénsavas
vizek, mustok, alkoholos italok (sörök kivételével), készítmények alkoholos italok készítéséhez, borok, forralt
borok, szeszes italok, likőrök, whisky, vodka, almabor, előre kikevert szeszesitalok, alkoholos kivonatok,
alkoholtartalmú koktélkeverékek termékekkel kapcsolatosan.
43

Kávézók; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; vendéglátás;

bár- és éttermi szolgáltatások; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek
számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; születésnapi partiszerviz szervezése; gyorséttermi
szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé]
szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; elvitelre árusító éttermek.
( 111 ) 236.160
( 151 ) 2021.10.26.
( 210 ) M 20 03693
( 220 ) 2020.12.02.
( 732 ) Lakatos Bálint, Balatonfüred (HU)
( 740 ) Dr. Ruszthi Hunor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dörgicsélő
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 236.162
( 151 ) 2021.10.26.
( 210 ) M 21 01327
( 220 ) 2021.03.26.
( 732 ) MANDELAY Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CLASP PORTAL
( 511 ) 9

Számítógépes programok orvosi és állatgyógyászati berendezésekhez, biofeedback készülékekhez és

biorezonancián alapuló orvosi és állatgyógyászati készülékekhez.
( 111 ) 236.164
( 151 ) 2021.10.26.
( 210 ) M 20 03680
( 220 ) 2020.12.01.
( 732 ) Tilinger Attila, Budapest (HU)
( 541 ) Házibuli Attilával
( 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
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készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 236.165
( 151 ) 2021.10.26.
( 210 ) M 21 01837
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) 30 éve Magyarországon, 30 éve ügyfeleink mellett. Köszönjük a bizalmat! NN Biztosító. Ön számít.
( 511 ) 35

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

36

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 236.166
( 151 ) 2021.10.26.
( 210 ) M 20 03843
( 220 ) 2020.12.14.
( 732 ) Kovács Kristóf, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4
9
16

Asztali gyertyák; illatosító gyertyák.
Hűtőmágnesek; USB pendrive-ok; számológépek.
Grafikai termékek; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek

csomagolásához és tárolásához; jegyzettömbök; jegyzetfüzetek; golyóstollak; ceruzák; szövegkiemelők.
18

Kulcstartók; esernyők; erszények, pénztárcák; bevásárlótáskák.

21

Bögrék és korsók; dugóhúzók; borhűtők; poharak [ivóedények]; csészék; ivópalackok; termoszok;

konyharuhák.
25

Ruházati cikkek; sapkák.

30

Cukrász termékek; pékáruk; finompékáruk; élelmiszerek; kávé; fogyasztásra kész kávé; forrócsokoládé; tea.

33

Borok; forralt borok.

35

Élelmiszerekkel, cukrász termékekkel, pékárukkal, finompékárukkal, grafikai termékekkel, kávéval, teával,

fogyasztásra kész kávéval; forró csokoládéval, borral, forralt borral, asztali gyertyákkal, illatosító gyertyákkal,
hűtőmágnesekkel, USB pendrive-okkal, számológépekkel, papírból, kartonból vagy műanyagból készült
tasakokkal és cikkekkel árucikkek csomagolásához és tárolásához, jegyzettömbökkel, jegyzetfüzetekkel,
golyóstollakkal, ceruzákkal, szövegkiemelőkkel, kulcstartókkal, esernyőkkel, erszényekkel, pénztárcákkal,
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bevásárlótáskákkal, bögrékkel és korsókkal, dugóhúzókkal, borhűtőkkel, poharakkal [ivóedények], csészékkel,

ivópalackokkal, termoszokkal, konyharuhákkal, ruházati cikkekkel és sapkákkal kapcsolatos kiskereskedelmi
tevékenység.
43

Kávézók; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

( 111 ) 236.168
( 151 ) 2021.10.26.
( 210 ) M 21 01663
( 220 ) 2021.04.23.
( 732 ) Kovács-Molnár Gabriella, Siófok (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Banki szoftverek; applikációs szoftver; digitális megoldásokat nyújtó [DSP] szoftverek;

dokumentumautomatizálási szoftverek; fejlesztéskörnyezeti szoftverek; gyermekek oktatásával foglalkozó
számítógépes szoftverek; hibakezelő szoftverek; információ-visszakereső szoftverek; képek, grafikák,
audioanyagok, videoanyagok és szövegek feldolgozására szolgáló szoftverek; képzési szoftverek;
kockázatérzékelő szoftverek; letölthető szoftveralkalmazások; mobiltelefonos szoftveralkalmazások;
okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások; oktatási szoftverek; oktató szoftver gyermekek számára;
számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; szoftver csomagok; szoftveralkalmazások mobil eszközökhöz;
szoftvercsomagok; szoftverek kártyaolvasókhoz; szoftverek termékfejlesztéshez; tesztelő szoftverek; bankkártyák
[kódolt vagy mágneses]; berendezések bankkártyás fizetéshez, pénzfelvételhez a vásárlás helyén; kódolt
bankkártyák; mágneses kódolt bankkártyák; nyomtatott bankkártyák [kódolt]; nyomtatott bankkártyák
[mágneses].
16

Bankkártya leolvasók, nem elektromos; bankkártyák mágnescsík nélkül; kézi működtetésű

bankkártya-leolvasók.
35

Pénzügyi nyilvántartások vezetése.

36

Bankkártyák és betéti kártyák kibocsátásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; automatizált banki

szolgáltatások bankkártya tranzakciókkal kapcsolatosan; bankkártyák feldolgozására szolgáló berendezések
bérbeadása, kölcsönzése és lízingelése; bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; bankkártyákkal
kapcsolatos szolgáltatások; bankkártyával kapcsolatos szolgáltatások; hitel- és bankkártyával kapcsolatos
szolgáltatások; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; készpénzkiadási szolgáltatások (bankkártyán keresztül);
szolgáltatások bankkártyákhoz, hitelkártyákhoz, debitkártyákhoz és elektronikus fizetésekhez.
( 111 ) 236.169
( 151 ) 2021.10.27.
( 210 ) M 21 01922
( 220 ) 2021.05.13.
( 732 ) Varga-Szabó Barbara, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DANA
( 511 ) 41

Oktatási és képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségügyi oktatási

szolgáltatások; gyógyászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; elsősegélyhez kapcsolódó oktató szolgáltatások;
szülők képzése gyermekneveléshez; nem egészségügyi személyzet képzése gyermekápolásra; higiéniai oktatás.
44

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

területén; szoptatási tanácsadási szolgáltatások; fogászati tanácsadás; szülésznői szolgáltatások; kisegítő gondozás
biztosítása.
( 111 ) 236.171
( 151 ) 2021.10.27.
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( 210 ) M 20 02650
( 220 ) 2020.09.04.
( 732 ) IMOLA ÉPÍTŐ Kft., Eger (HU)
( 740 ) Dr. Egri Péter, Eger
( 541 ) Imola Hotel Platán
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.172
( 151 ) 2021.10.27.
( 210 ) M 20 02651
( 220 ) 2020.09.04.
( 732 ) IMOLA ÉPÍTŐ Kft., Eger (HU)
( 740 ) Dr. Egri Péter, Eger
( 541 ) Hotel Platán Imola
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.173
( 151 ) 2021.10.27.
( 210 ) M 20 02652
( 220 ) 2020.09.04.
( 732 ) IMOLA ÉPÍTŐ Kft., Eger (HU)
( 740 ) Dr. Egri Péter, Eger
( 541 ) Imola Hotel
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.174
( 151 ) 2021.10.27.
( 210 ) M 20 02649
( 220 ) 2020.09.04.
( 732 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )
( 511 ) 29

Hús; húskivonatok; csomagolt hústermékek; virsli; kolbásztermékek; fagyasztott hústermékek; főtt

húsételek; teljesen vagy lényegében húsból készült készételek; hamburgerek és húspogácsák.
( 111 ) 236.176
( 151 ) 2021.11.03.
( 210 ) M 21 02044
( 220 ) 2021.05.21.
( 732 ) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) Túróczi Katalin, Érd
( 546 )

( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 236.177
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( 151 ) 2021.11.03.
( 210 ) M 21 02045
( 220 ) 2021.05.21.
( 732 ) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) Túróczi Katalin, Érd
( 546 )

( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 236.178
( 151 ) 2021.11.03.
( 210 ) M 21 02046
( 220 ) 2021.05.21.
( 732 ) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) Túróczi Katalin, Érd
( 546 )
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 236.179
( 151 ) 2021.11.03.
( 210 ) M 21 02047
( 220 ) 2021.05.21.
( 732 ) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) Túróczi Katalin, Érd
( 546 )
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 236.180
( 151 ) 2021.11.03.
( 210 ) M 21 02048
( 220 ) 2021.05.21.
( 732 ) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) Túróczi Katalin, Érd
( 546 )
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 236.181

M3050

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 21. szám, 2021.11.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 151 ) 2021.11.03.
( 210 ) M 21 02049
( 220 ) 2021.05.21.
( 732 ) Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) Túróczi Katalin, Érd
( 546 )
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 236.183
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 02170
( 220 ) 2021.05.31.
( 732 ) Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bordás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.185
( 151 ) 2021.11.08.
( 210 ) M 21 01642
( 220 ) 2021.04.22.
( 732 ) Intel Corporation, Santa Clara, California (US)
( 300 ) 81805 2020.10.26. JM
( 740 ) Dr. Csányi Balázs Mihály és Dr. Tilk Rita, Budapest
( 541 ) ARC
( 511 ) 9

Felhőalapú számítástechnikai készülékek; számítógépes hardver mesterséges intelligenciához (AI), gépi

tanuláshoz, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; rögzített és letölthető szoftverek mesterséges
intelligenciához (AI), gépi tanuláshoz, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; szoftverek gépi tanuló
algoritmusok, mély neurális hálózatok, adatelemzés tervezéséhez és fejlesztéséhez való használatra;
szoftverkönyvtárak gépi tanuló algoritmusok és mély neurális hálózatok tervezéséhez és fejlesztéséhez való
használatra; szoftverkönyvtárak adatelemzéshez való használatra; grafikai szoftverek; szoftvermeghajtók
(software drivers); nagy teljesítményű számítástechnikai hardverek és szoftverek; grafikus processzorok (GPU-k);
számítógépes grafikus lapkakészletek; videófeldolgozó egységek; audiofeldolgozó egységek; digitális
jelfeldolgozó processzorok (DSP); számítógépes hardverek és szoftverek képek, videók és adatok
megjelenítéséhez; grafikus kártyák; képek és adatok rögzítésére, továbbítására, fogadására és kezelésére szolgáló
készülékek; számítógépes hardverek és szoftverek animáció és videó megjelenítéséhez; hardverek és szoftverek
tartalom, képek és adatok átvitelére (streaming); számítógépes hardverek, nevezetesen bemeneti egységek,
kimeneti egységek, memóriavezérlők, számítógép-perifériavezérlők és grafikus vezérlők; nagy teljesítményű
számítógépes hardverek a számítógépes játékok futtatási képességének növelésére szolgáló speciális funkciókkal;
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letölthető és rögzített számítógépes játékszoftverek; számítógépes memóriahardverek; memóriakártyák;

memórialapok; számítógépes memóriamodulok; nem felejtő (non-volatile) számítógépes memória; elektronikus
memória; grafikus memória; számítógépes hálózati szerverek; hálózat elérésére szolgáló szerver hardverek;
letölthető és rögzített számítógépes szoftverek szerverelérési alkalmazások vezérléséhez és kezeléséhez; letölthető
BIOS (alapvető bemeneti-kimeneti rendszer) számítógépes programok bios; rögzített és letölthető számítógépes
operációsrendszer-szoftverek; rögzített és letölthető számítógépes szoftverek és firmware-k
operációsrendszer-programok firmware-jeihez; rögzített és letölthető számítógépes játékszoftverek és
számítógépes 3D-grafikai szoftverek; letölthető szoftverkönyvtárak és elektronikus adatfájlok integrált áramkörök
és félvezetők tervezéséhez történő felhasználásra; alkalmazásprogramozási interfész (API) szoftverek
képmegjelenítéshez, -kezeléshez és -feldolgozáshoz; számítógépes hardverek; integrált áramkörök; félvezetők;
mikroprocesszorok; központi feldolgozó egységek (CPU); programozható processzorok; nyomtatott áramkörök;
alaplapok; grafikus panelek; számítógépes munkaállomások; elektronikus és számítógépes kijelzők; elektronikus
és számítógépes bemeneti és kimeneti hardverek média- és kijelzővel egybeépített számítógépek számára;
számítógépes szerverek; szuperszámítógépek; nagy teljesítményű számítógépek.
42

Műszaki tanácsadási szolgáltatások az adatközpont-architektúra, a nyilvános és magáncélú felhőalapú

számítástechnikai megoldások, valamint az internetes technológiák és szolgáltatások értékelése és bevezetése
területén; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szolgáltatások,
nevezetesen magáncélú és nyilvános felhőalapú számítástechnikai környezetek integrációja; virtuális
számítógépes rendszerek, grafikus processzorok (GPU-k) és virtuális számítógépes környezetek szolgáltatásként
történő biztosítása felhőalapú számítástechnikai platformokon keresztül; felhőalapú számítástechnika, amely a
gépi tanuláshoz, a skálázható gépi tanuláshoz, az adatelemzéshez és a mély neurális hálózatok fejlesztéséhez
használható szoftvereket tartalmaz; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások nyújtása a gépi tanulás, a
mesterséges intelligencia, a tanuló algoritmusok és az adatelemzés területén; elektronikus adattárolás; felhőalapú
szuperszámítástechnika, amely a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a mélytanulás, a nagy teljesítményű
számítástechnika, az elosztott számítások (distributed computing), a virtualizáció, a statisztikai tanulás és a
prediktív analitika területén használható szoftvereket tartalmaz; elektronikus és interaktív
multimédiásjáték-fejlesztési szolgáltatások; képfeldolgozó szoftverek tervezése; nem letölthető szoftverek
ideiglenes használatának biztosítása 3D-vizualizációhoz, 3D modellezéshez és 3D megjelenítéshez; nem
letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása a számítógép teljesítményének fokozására, integrált
áramkörök, félvezetők, számítógépes chipkészletek és mikroprocesszorok működtetésére, valamint játék céljára;
nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása alkalmazásprogramozási interfészként (API)
történő felhasználás céljából; szoftver mint szolgáltatás, nevezetesen felhőalapú szuperszámítógépes és
játékplatform biztosítása.
( 111 ) 236.186
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 02181
( 220 ) 2021.06.01.
( 732 ) Márton Károly, Hajdúszoboszló (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás.

( 111 ) 236.188
( 151 ) 2021.11.08.
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( 210 ) M 21 01826
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) XIA YONGPING, Yiwu City, Zhejiang (CN)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra; üvegszálak, rugalmas, gumi és műanyag fonalak textilipari

használatra; selyemfonalak és cérnák; pamut- és gyapot fonalak és cérnák; pamutszálak, gyapotfonalak;
gyapjúfonal.
24

Textilek és textilhelyettesítők; vásznak; függönyök textilből vagy műanyagból; ágyterítők, ágytakarók;

párnahuzatok, vánkoshuzatok; törölközők; ágyterítők papírból; hálózsákok; szúnyoghálók.
27

Szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; lábtörlők [gyékények]; szőnyegek autókba; fürdőszobaszőnyegek, kilépők;

jógaszőnyegek; tornaszőnyegek, tornatermi padlóburkolatok; mesterséges gyep, műgyep; nem textil falidíszek,
falikárpitok, faliszőnyegek.
( 111 ) 236.189
( 151 ) 2021.11.08.
( 210 ) M 21 01820
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) XIA YONGPING, Yiwu City, Zhejiang (CN)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Fémek, megmunkálatlan, nyers alapfémek; közönséges fémek nyers, vagy megmunkálatlan állapotban;

vízvezetékek (nem elektromos) fémből; vasáru építéshez; fémáruk.
8

Kézzel működtetett kerti szerszámok; kéziszerszámok és kézi eszközök anyagmegmunkáláshoz, építéshez,

javításhoz és karbantartáshoz; kések, konyhakések és vágóeszközök konyhai használatra; nem elektromos
borotvák; kézi működtetésű higiéniai és szépségápolási eszközök emberek és állatok számára; nyelek kézi
szerszámokhoz.
22

Kötelek és zsinórok; hálók; halászhálók; sátrak és ponyvák; többféle felhasználási célú műanyag ponyva;

vitorlák csónakokhoz, hajókhoz; zsákok ömlesztett anyagok szállítására és tárolására; párnázó- és tömőanyagok
nem gumiból, műanyagból, papírból, kartonból; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai; függőágyak;
kötélhágcsók, kötéllétrák; szennyestartó zsákok; hullaszállító zsákok; állatokból származó rostszerű anyagok,
szálak.
( 111 ) 236.190
( 151 ) 2021.11.08.
( 210 ) M 21 02173
( 220 ) 2021.05.31.
( 732 ) TBG PRODUCTION Kft., Páty (HU)
( 740 ) dr. Szénási Viktória, Budapest
( 541 ) VADAK URA -THE COVENANT
( 511 ) 16

Prospektusok; szórólapok.

35

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

41

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

( 111 ) 236.191
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 02004
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( 220 ) 2021.05.19.
( 732 ) Regenerál-Med Kft., Debrecen (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.
44

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

terápia; alternatív gyógyászati szolgáltatások; ambuláns orvosi ellátás; bentlakásos intézmények gyógykezelési
szolgáltatásai; bentlakásos intézmények orvosi tanácsadási szolgáltatásai; betegek kezeléséhez kapcsolódó
egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi
támogatás nyújtása; betegségek diagnózisának felállítása; bőrgyógyászati szolgáltatások; bőrproblémák
kezeléséhez kapcsolódó bőrgyógyászati szolgáltatások; csontkovács szolgáltatások; csillapító kezelés;
gyógyászati szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; gyógyászati szolgáltatások krónikus fájdalom
kezelésének területén; gyógyászati tanácsadási szolgáltatások; gyógyászati termékekkel kapcsolatos tanácsadási
és tájékoztatási szolgáltatások; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek diagnosztizálásával és
kezelésével kapcsolatban; gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos tanácsadás; klinikák és kórházak által nyújtott
gyógyászati kezelési szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; klinikák, rendelőintézetek;
magánkórházi szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban;
orvosi elemzési szolgáltatások páciensek kezelésével kapcsolatban; orvosi, egészségügyi szolgáltatások
biztosítása; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi információs szolgáltatások; orvosi
szűrővizsgálatok; orvosi tájékoztatás; orvosi tanácsadás; orvosi vizsgálatok; orvosi tanácsadási szolgáltatások;
orvosi vizsgálatok, analízisek; orvosi vizsgálatok lebonyolítása; páciensek tájékoztatása a gyógyszerek
adagolásával kapcsolatban.
( 111 ) 236.192
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 01992
( 220 ) 2021.05.18.
( 732 ) Coventry House Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOMZEE
( 511 ) 35

Online árösszehasonlítási szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; online reklám- és

marketingszolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikumokkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; babakocsikkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; csecsemőgondozással kapcsolatos termékek kiskereskedelme; gyermekek
ellátásával, nevelésével, fejlesztésével kapcsolatos termékek kiskereskedelme; bútorokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; könyvekkel, nyomdaipari termékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
online kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online útmutató segítségével; reklámok
terjesztése online kommunikációs hálózatokon; online kereskedelmi információkat tartalmazó jegyzékek
biztosítása az interneten; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online
üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított kereskedelmi tranzakciók intézése;
fogyasztói terméktanácsadás; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása a fogyasztók részére a kozmetikai termékek területén; árak
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összehasonlítására épülő vásárlási szolgáltatások.

41

Online oktatás biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; online

képzések biztosítása; online szemináriumok biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online, nem
letölthető videók biztosítása; online kritikák közzététele szórakoztatási célból; online nem letölthető
audiotartalmak biztosítása; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; folyóiratok és könyvek
elektronikus online közzététele; tornával kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; online
elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; számítógépes adatbázisból vagy internetről online
biztosított oktatási információk; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása;
oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; fitnesztréninggel kapcsolatos információk
rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre
bocsátása a zene terén; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten
keresztül nyújtott tájékoztatás; életmód tanácsadás (képzés); oktatási tanácsadási szolgáltatások; képzési vagy
oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; szülők képzése gyermekneveléshez;
szülők képzése szülői támogató csoportok szervezése terén; tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő
tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; tanfolyamok,
szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; önképzési módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; orvosi
témájú oktatási tanfolyamok lebonyolítása; nyitott tanulási módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése;
levelező oktatás, távoktatás; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; oktatótanfolyamok biztosítása
fiatalok számára; szakmai felkészítő tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; útmutató, oktatási és képzési
tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; felkészítő szakmai tanfolyamok nyújtása fiatalok
számára; szakmai felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; terhestorna utasítások.
44

Pszichológiai tanácsadás; allergiával kapcsolatos tanácsadás; tanácsadás szülés területén; szoptatási

tanácsadási szolgáltatások; orvosi tanácsadás terhesség terén; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban;
integrált pszichológiával kapcsolatos tanácsadás; stresszel kapcsolatos orvosi tanácsadás; táplálkozási és étrendi
tanácsadás; életmód-tanácsadás egészségügyi célokra; magatartással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
pszichológiai tanácsadás egészségügyi problémák feldolgozására; szülés utáni gondozási szolgáltatások nők
számára.
( 111 ) 236.193
( 151 ) 2021.11.08.
( 210 ) M 21 01990
( 220 ) 2021.05.18.
( 732 ) Nyitrai Péter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

Buggy-k, homokfutók.

( 111 ) 236.194
( 151 ) 2021.11.08.
( 210 ) M 21 01835
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) XIA YONGPING, Yiwu City, Zhejiang (CN)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) KMT Style
( 511 ) 20

Bútorok; tükrök (ezüstözött üveg); tárolódobozok, nem fémből; állati csont [megmunkálatlan vagy részben

megmunkált anyag]; tajtékkő, szepiolit [nyers vagy részben megmunkált anyag]; borostyán.
24

Textilek és textilhelyettesítők; vásznak; függönyök textilből vagy műanyagból; ágyterítők, ágytakarók;

párnahuzatok, vánkoshuzatok; törölközők; ágyterítők papírból; hálózsákok; szúnyoghálók.
M3055
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Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; szalagok [paszományáru] és masnik mint rövidáruk; gombok,

ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk; művirágok; hajhosszabbítások; hajdíszek; parókák; műhajak;
álszakállak; hajcsatok; hajhálók; csatok; cipzárak; fityegők, apró díszek, nem ékszerekhez, kulcskarikákhoz vagy
kulcsláncokhoz; égőket tartalmazó karácsonyi mesterséges girlandok; elektromos és nem elektromos
hajsütővasak, hajcsavarók.
( 111 ) 236.195
( 151 ) 2021.11.09.
( 210 ) M 21 01825
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) XIA YONGPING, Yiwu City, Zhejiang (CN)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 22

Kötelek és zsinórok; hálók; halászhálók; sátrak és ponyvák; többféle felhasználási célú műanyag ponyva;

vitorlák csónakokhoz, hajókhoz; zsákok ömlesztett anyagok szállítására és tárolására; párnázó- és tömőanyagok
nem gumiból, műanyagból, papírból, kartonból; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai; függőágyak;
kötélhágcsók, kötéllétrák; szennyestartó zsákok; hullaszállító zsákok; állatokból származó rostszerű anyagok,
szálak.
23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra; üvegszálak, rugalmas, gumi és műanyag fonalak textilipari

használatra; selyemfonalak és cérnák; pamut- és gyapotfonalak és cérnák; pamutszálak, gyapotfonalak;
gyapjúfonal.
28

Játékszerek, játékok; torna- és sporttermékek; karácsonyfadíszek; vadász és halász felszerelések.

( 111 ) 236.196
( 151 ) 2021.11.08.
( 210 ) M 21 01652
( 220 ) 2021.04.23.
( 732 ) Laserox Design Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakeszi (HU)
( 740 ) dr. Petrik Bence Ferenc, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Asztali társasjátékok; berendezések játékokhoz; dobókockák; építőjátékok; játékfigurák; játékkártyák;

játékok; kirakós játékok [puzzle]; poharak kockajátékhoz; társasjátékok.
( 111 ) 236.197
( 151 ) 2021.11.08.
( 210 ) M 21 01643
( 220 ) 2021.04.22.
( 732 ) JNT Systems, Inc., Wilmington, Delaware (US)
( 300 ) 81814 2020.10.26. JM
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) HELIX
( 511 ) 9

Felhőalapú számítástechnikai készülékek; számítógépes hardver mesterséges intelligenciához (AI), gépi

tanuláshoz, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; rögzített és letölthető szoftverek mesterséges
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intelligenciához (AI), gépi tanuláshoz, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; szoftverek gépi tanuló

algoritmusok, mély neurális hálózatok, adatelemzés tervezéséhez és fejlesztéséhez való használatra;
szoftverkönyvtárak gépi tanuló algoritmusok és mély neurális hálózatok tervezéséhez és fejlesztéséhez való
használatra; szoftverkönyvtárak adatelemzéshez való használatra; grafikai szoftverek; szoftvermeghajtók
(software drivers); nagy teljesítményű számítástechnikai hardverek és szoftverek; grafikus processzorok (GPU-k);
számítógépes grafikus lapkakészletek; videófeldolgozó egységek; audiofeldolgozó egységek; digitális
jelfeldolgozó processzorok (DSP); számítógépes hardverek és szoftverek képek, videók és adatok
megjelenítéséhez; grafikus kártyák; képek és adatok rögzítésére, továbbítására, fogadására és kezelésére szolgáló
készülékek; számítógépes hardverek és szoftverek animáció és videó megjelenítéséhez; hardverek és szoftverek
tartalom, képek és adatok átvitelére (streaming); számítógépes hardverek, nevezetesen bemeneti egységek,
kimeneti egységek, memóriavezérlők, számítógép-perifériavezérlők és grafikus vezérlők; nagy teljesítményű
számítógépes hardverek a számítógépes játékok futtatási képességének növelésére szolgáló speciális funkciókkal;
letölthető és rögzített számítógépes játékszoftverek; számítógépes memóriahardverek; memóriakártyák;
memórialapok; számítógépes memóriamodulok; nem felejtő (non-volatile) számítógépes memória; elektronikus
memória; grafikus memória; számítógépes hálózati szerverek; hálózat elérésére szolgáló szerver hardverek;
letölthető és rögzített számítógépes szoftverek szerverelérési alkalmazások vezérléséhez és kezeléséhez; letölthető
BIOS (alapvető bemeneti-kimeneti rendszer) számítógépes programok bios; rögzített és letölthető számítógépes
operációsrendszer-szoftverek; rögzített és letölthető számítógépes szoftverek és firmware-k
operációsrendszer-programok firmware-jeihez; rögzített és letölthető számítógépes játékszoftverek és
számítógépes 3D-grafikai szoftverek; letölthető szoftverkönyvtárak és elektronikus adatfájlok integrált áramkörök
és félvezetők tervezéséhez történő felhasználásra; alkalmazásprogramozási interfész (API) szoftverek
képmegjelenítéshez, -kezeléshez és -feldolgozáshoz; számítógépes hardverek; integrált áramkörök; félvezetők;
mikroprocesszorok; központi feldolgozó egységek (CPU); programozható processzorok; nyomtatott áramkörök;
alaplapok; grafikus panelek; számítógépes munkaállomások; elektronikus és számítógépes kijelzők; elektronikus
és számítógépes bemeneti és kimeneti hardverek média- és kijelzővel egybeépített számítógépek számára;
számítógépes szerverek; szuperszámítógépek; nagy teljesítményű számítógépek.
42

Műszaki tanácsadási szolgáltatások az adatközpont-architektúra, a nyilvános és magáncélú felhőalapú

számítástechnikai megoldások, valamint az internetes technológiák és szolgáltatások értékelése és bevezetése
területén; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szolgáltatások,
nevezetesen magáncélú és nyilvános felhőalapú számítástechnikai környezetek integrációja; virtuális
számítógépes rendszerek, grafikus processzorok (GPU-k) és virtuális számítógépes környezetek szolgáltatásként
történő biztosítása felhőalapú számítástechnikai platformokon keresztül; felhőalapú számítástechnika, amely a
gépi tanuláshoz, a skálázható gépi tanuláshoz, az adatelemzéshez és a mély neurális hálózatok fejlesztéséhez
használható szoftvereket tartalmaz; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások nyújtása a gépi tanulás, a
mesterséges intelligencia, a tanuló algoritmusok és az adatelemzés területén; elektronikus adattárolás; felhőalapú
szuperszámítástechnika, amely a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a mélytanulás, a nagy teljesítményű
számítástechnika, az elosztott számítások (distributed computing), a virtualizáció, a statisztikai tanulás és a
prediktív analitika területén használható szoftvereket tartalmaz; elektronikus és interaktív
multimédiásjáték-fejlesztési szolgáltatások; képfeldolgozó szoftverek tervezése; nem letölthető szoftverek
ideiglenes használatának biztosítása 3D-vizualizációhoz, 3D modellezéshez és 3D megjelenítéshez; nem
letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása a számítógép teljesítményének fokozására, integrált
áramkörök, félvezetők, számítógépes chipkészletek és mikroprocesszorok működtetésére, valamint játék céljára;
nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása alkalmazásprogramozási interfészként (API)
történő felhasználás céljából; szoftver mint szolgáltatás, nevezetesen felhőalapú szuperszámítógépes és
játékplatform biztosítása.
( 111 ) 236.198
( 151 ) 2021.11.08.
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( 210 ) M 21 02005
( 220 ) 2021.05.19.
( 732 ) Vinophoria Kft., Villány (HU)
( 740 ) Bittera, Kohlrusz & Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.199
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 02177
( 220 ) 2021.05.31.
( 732 ) Simon Gyümölcs Korlátolt Felelősségű Társaság, Zagyvaszántó (HU)
( 740 ) Dr. Buzma Sándor László, Hatvan
( 541 ) Friss Családi Gondoskodás
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 111 ) 236.200
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 01829
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) XIA YONGPING, Yiwu City, Zhejiang (CN)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) KMT
( 511 ) 6

Fémek, megmunkálatlan, nyers alapfémek; közönséges fémek nyers, vagy megmunkálatlan állapotban;

vízvezetékek (nem elektromos) fémből; vasáru építéshez; fémáruk.
8

Kézzel működtetett kerti szerszámok; kéziszerszámok és kézi eszközök anyagmegmunkáláshoz, építéshez,

javításhoz és karbantartáshoz; kések, konyhakések és vágóeszközök konyhai használatra; nem elektromos
borotvák; kézi működtetésű higiéniai és szépségápolási eszközök emberek és állatok számára; nyelek kézi
szerszámokhoz.
16

Papír-írószer áruk; fapép karton [papíráru]; ívek [papíráruk]; a grafikai iparban használatos papírok;

ragasztók művészeti használatra; előkék papírból; papírzsebkendők, papírtörlők; papír asztalterítők.
( 111 ) 236.201
( 151 ) 2021.11.08.
( 210 ) M 21 01827
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) XIA YONGPING, Yiwu City, Zhejiang (CN)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 16

Papír-írószer áruk; fapép karton [papíráru]; ívek [papíráruk]; a grafikai iparban használatos papírok;

ragasztók művészeti használatra; előkék papírból; papírzsebkendők, papírtörlők; papír asztalterítők.
20

Bútorok; tükrök (ezüstözött üveg); tárolódobozok, nem fémből; állati csont [megmunkálatlan vagy részben

megmunkált anyag]; tajtékkő, szepiolit [nyers vagy részben megmunkált anyag]; borostyán.
21

Konyhai eszközök, kis méretű; toaletteszközök; kertészeti kesztyűk; akváriumok; terráriumok.

( 111 ) 236.202
( 151 ) 2021.11.08.
( 210 ) M 21 01297
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Köller Zsófia, Dunaújváros (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők, kalapáruk.
Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; csörgők [játékszerek];

többrendeltetésű játékok gyermekeknek; horgolt játékok; kitömött játékok; plüss játékok azokra erősített
szundikendővel; kiságyforgók [játékok]; puha horgolt játékok.
40

Egyedi szabással és varrással kapcsolatos információk nyújtása.

( 111 ) 236.203
( 151 ) 2021.11.08.
( 210 ) M 21 02010
( 220 ) 2021.05.19.
( 732 ) EMG Group Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mészáros Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Untold Stories Budapest
( 511 ) 25

Atlétatrikók; bandana kendők; csősálak; dzsekik; esőruhák; fejre való sálak, fejkendők; felsőruházat;

kabátok, dzsekik; kesztyűk; kétujjas kesztyűk; mellények; nyakkendők; overallok, munkaruhák; övek [ruházat];
pólók; poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sildek,
napellenzők [fejfedők]; trikók; vállkendők, nagykendők.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét

igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; marketing szolgáltatások.
41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése
és lebonyolítása [képzés]; coaching; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése.
( 111 ) 236.204
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 02182
( 220 ) 2021.06.01.
( 732 ) Cupy Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Selfit
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

( 111 ) 236.205
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( 151 ) 2021.11.08.
( 210 ) M 21 02172
( 220 ) 2021.05.31.
( 732 ) TBG PRODUCTION, Páty (HU)
( 740 ) dr. Szénási Viktória, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Prospektusok; szórólapok.

35

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

41

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

( 111 ) 236.206
( 151 ) 2021.11.08.
( 210 ) M 21 02001
( 220 ) 2021.05.18.
( 732 ) Wengang Hu, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Czupor Hajnalka Ügyvédi Iroda, Budakeszi
( 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.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

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

( 111 ) 236.207
( 151 ) 2021.11.08.
( 210 ) M 21 01996
( 220 ) 2021.05.18.
( 732 ) Danubia Talents Művészeti Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kőfalvi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Danubia Talents Nemzetközi Zenei Verseny
( 511 ) 41

Élő előadások szervezése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő előadásokkal kapcsolatos

szolgáltatások; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő zene szolgáltatása; élő zenei
előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei koncertek; élő zenei műsorok;
élő zenekari előadások; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő zenekari fellépések bemutatása;
élő zeneműsorok; élő zenés színházi előadások; élőzenés koncertek; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; énekegyüttesek által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; koncertszolgáltatások; koncertek
bemutatása; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek prezentálása; koncertek szervezése;
koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével
kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertszolgáltatások; operák bemutatása; szimfonikus
zenekari szolgáltatások; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása;
kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések,
szakmai konferenciák szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; konferenciák és szemináriumok
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szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; művészeti versenyek szervezése; oktatási

célú előadások tervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási
célú összejövetelek rendezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása;
oktatási szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; összejövetelek lebonyolítása;
szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; audiofelvételi és
-készítési szolgáltatások; audioprogramok elkészítése; audiovizuális felvételek készítése; hangstúdiók
szolgáltatásai; oktatóvideók készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási beszámolók
készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; stúdiószolgáltatások; felnőttképzés.
( 111 ) 236.208
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 01828
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) Dr. Piczkó Katalin, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mousa Delal Attila, Budapest
( 541 ) SZERETETKERT
( 511 ) 9

Applikációs szoftver; döntéshozatalt segítő szoftverek; együttműködési szoftverek;

fejlesztőkörnyezet-szoftverek; interaktív szórakoztató szoftver; képzési szoftverek; kommunikációs, hálózatépítő
és közösségi hálózati szoftverek; letölthető szoftveralkalmazások; okostelefonokhoz való letölthető
szoftveralkalmazások; oktatási szoftverek; oktató szoftverek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;
számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; számítógéppel használható interaktív szórakoztató
szoftverek; szórakoztató szoftverek.
16

Könyvek; könyvek a játékok és szerencsejátékok területén.

28

Asztali társasjátékok; kérdéskészletek társasjátékokhoz; társasjátékok.

( 111 ) 236.209
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 01818
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) Szent-Györgyi Albert
( 511 ) 41

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

( 111 ) 236.210
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 01813
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) Gál Ádám Zsolt, Gibárt (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Újrafelhasználható rozsdamentes acél vizespalackok üresen árusítva; újrahasználható rozsdamentes acélból

készült vizes palackok; műanyag palackok; kulacsok utazóknak; kulacsok [üresen]; kulacsok üresen árusítva.
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( 111 ) 236.211
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 00635
( 220 ) 2021.02.18.
( 732 ) MateWorks Kft., Szombathely (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rendszeresen és nem

rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével;
kutyákkal való bánás oktatása.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.212
( 151 ) 2021.11.09.
( 210 ) M 21 00156
( 220 ) 2021.01.19.
( 732 ) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)
( 541 ) heti1helyi
( 511 ) 35

Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati

felhívások megválaszolásához; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árubemutatás; áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének
kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító standok
bérbeadása; átmeneti üzletmenedzsment; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói
hűségprogramok igazgatása; fogyasztói hűségprogramok szervezése és vezetése; gazdasági előrejelzés és
elemzés; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda
funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk
számítógépes adatbázisokba gyűjtése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása interneten;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; 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;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési
szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és
terjesztése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szövegszerkesztés; szponzorok
felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; üzleti értékelések; üzleti
információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti információk nyújtása a közösségi média
területén; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és
tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti projektmenedzsment; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;
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üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; bentlakásos

iskolák; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások szervezése és bemutatása; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; iskolák által
nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);
konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;
kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; sportversenyek
rendezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 111 ) 236.213
( 151 ) 2021.11.08.
( 210 ) M 21 02185
( 220 ) 2021.06.01.
( 732 ) Domonkos Katalin, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Fejfedők [kalapáruk]; kalapáruk; lábbelik; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; ruházati cikkek; alul

összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; overallok, munkaruhák; baba
nadrágok [ruházat]; esőruhák; felsőruházat; kabátok, dzsekik; készruhák; kezeslábasok [felsőruházat]; mellények;
partedlik, előkék, nem papírból; pizsamák; parkák; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött
pulóverek; sapkák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné.
( 111 ) 236.214
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 01461
( 220 ) 2021.04.07.
( 732 ) Dr. Good-Food Trade Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Lukács Edit Anikó, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; műanyag zacskók csomagoláshoz; műanyagfóliák

csomagolásra; műanyag tasakok csomagoláshoz; műanyag fóliák élelmiszerek csomagolásához; műanyag fóliák
csomagoláshoz és burkoláshoz.
30

Cukorpótlók, édesítőszerek; édesítőszerből előállított élelmiszerek desszertek készítéséhez; édesítőszerből

készült élelmiszerek desszertek édesítéséhez; természetes és alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek; természetes
édesítőszerek; természetes édesítőszerek granulátum formájában.
( 111 ) 236.215
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( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 01812
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) Szélesné Pécsinger Enikő, Győr (HU)
( 541 ) A csapból is bor folyik
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; bor értékesítésével

(kiskereskedelem) kapcsolatos tevékenység.
( 111 ) 236.216
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 20 03179
( 220 ) 2020.10.22.
( 732 ) Sabján Adrienn, Budapest (HU)
( 541 ) Cake to go
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők,

fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
41

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

43

Időleges szállásadás.

( 111 ) 236.217
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 01671
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Etaska.hu Kft., Nyírtelek (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr pénztárcák; bőr pénztárcák aprópénz tárolásához; bőrből készült táskák és pénztárcák; erszények,

pénztárcák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; kis erszények, pénztárcák; levéltárcák, pénztárcák nemesfémből;
multifunkciós erszények, pénztárcák; övhöz erősíthető pénztárcák; pénztárcák, erszények; pénztárcák kártyatartó
rekesszel; pénztárcák kártyatartóval; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; bőrutánzatból készült táskák;
guruló táskák; gurulós táskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétvégi táskák; hétköznapi, utcai táskák;
hordozótokok, táskák; irattáskák, üzleti táskák; kerekekkel ellátott táskák; kozmetikai táskák; táskák, kézitáskák;
táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; sportruházathoz használt táskák; táskák, hátizsákok táborozóknak;
satchel táskák; vállon átvethető táskák; bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák;
esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok
számára.
25

Derékszíjak, övek.

( 111 ) 236.218
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 01333
( 220 ) 2021.03.28.
( 732 ) GRANACO Kft., Mindszentkálla (HU)
( 541 ) NANEMÁR
( 511 ) 43

Vendéglátás; borozói szolgáltatások.
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( 111 ) 236.219
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 00451
( 220 ) 2021.02.08.
( 732 ) Sárga - Taxi Trade 2015 Kft., Dunaújváros (HU)
( 740 ) Dr. Borbás Péter, Dunaújváros
( 546 )
( 511 ) 39
43

Szállítás.
Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 236.220
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 00441
( 220 ) 2021.02.07.
( 732 ) Oláh Tamás, Budapest (HU)
( 541 ) Zárt helyi
( 511 ) 33

Kevert alkoholos italok, nem söralapú; likőr alapú aperitifek.

( 111 ) 236.221
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 00455
( 220 ) 2021.02.08.
( 732 ) Gyimesi László, Szeged (HU)
( 541 ) Brandesfiú
( 511 ) 35

Kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; reklámozással

kapcsolatos közvetítői tevékenység; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás biztosítása;
gyártással kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; ipari vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási
szolgáltatások; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi tervezéssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi
üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; kereskedelmi vállalatoknak nyújtott, üzleti ügyeik
bonyolításával kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási
szolgáltatások; marketingmenedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketingmenedzsment
tanácsadás; marketingmenedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; menedzsment-tanácsadás; üzleti menedzsment
tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos
segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti menedzsmenttel
kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; termékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti
tanácsadási szolgáltatások; üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó
tanácsadás; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; vállalatvezetéssel
kapcsolatos tanácsadás; piackutatás; piackutatás és marketing tanulmányok; piackutatás és üzleti elemzés;
piackutatáshoz kapcsolódó információk gyűjtése; piackutatási adatok értelmezése; piackutatási szaktanácsadás;
üzleti- és piackutatás; márkaalkotási szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások; márkatesztelés;
márkaértékelési szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; márkaépítő
tanácsadás; márkaépítési tanácsadás.
41

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

stratégiai tervezés terén; márkaépítő szakmai workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása; márkaépítési
szakmai előadások szervezése, rendezése és lebonyolítása; márkaépítési szakmai konferenciák szervezése,
rendezése és lebonyolítása; márkaépítési szakmai képzések szervezése, rendezése és lebonyolítása; képzési célú
előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú
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kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiskereskedők szakmai képzése; szakmai felkészítő képzések biztosítása

fiatalok számára; szakmai felkészítő tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; felkészítő szakmai tanfolyamok
nyújtása fiatalok számára; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák
szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése;
képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; képzés
a kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a reklámozás
terén; képzések szervezése; tanfolyamok, képzések szervezése; üzleti képzések szervezése; szemináriumok és
workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok
[képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.
( 111 ) 236.222
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 00121
( 220 ) 2021.01.14.
( 732 ) HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kertész és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A megújulás művészete
( 511 ) 41

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

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

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

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; főzőeszközök
bérbeadása; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék;
kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;
nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések
és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai
szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;
terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek
szolgáltatásai; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás; önkiszolgáló éttermek.
( 111 ) 236.223
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 00450
( 220 ) 2021.02.08.
( 732 ) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)
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( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )
( 511 ) 12

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

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik
motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik
járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs
karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek
járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók
gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok
járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);
futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek
motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.
( 111 ) 236.224
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 00449
( 220 ) 2021.02.08.
( 732 ) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

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

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik
motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik
járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs
karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek
járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók
gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok
járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);
futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek
motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.
( 111 ) 236.225
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01122
( 220 ) 2021.03.15.
( 732 ) AEOLUS TYRE CO.,LTD, Henan (CN)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gumiabroncsok járműkerekekhez; gumiabroncsok gépjárművekhez; belső gumiabroncstömlők; tömör

gumiabroncsok járműkerekekhez; futófelületek járművekhez [szíjgörgők]; abroncstüskék, abroncsszegek;
gumiabroncs köpenyek; járműabroncsok; kerékpár abroncsok, gumik; gumiabroncsok, abroncsgumik.
( 111 ) 236.226
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01120
( 220 ) 2021.03.13.
( 732 ) dr. Lantos Judit, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

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

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

Pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; gyermekpszichológiai tanácsadás; párterápia;

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

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

szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; válási mediációs
szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; közbenjárás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi
ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi dokumentumok elkészítése; képviselet
jogvitákban (jogi szolgáltatások); jogi szolgáltatások megszervezése; ügyvédi szolgáltatások; online közösségi
hálózatok szolgáltatásai; családi és párkapcsolati mediációs szolgáltatások; esküvői szertartások tervezése és
szervezése; gyásztanácsadás; társkereső szolgáltatások; személyi stílustanácsadás; érzelmi támogató
szolgáltatások családok részére; lelki tanácsadás; mentorálás.
( 111 ) 236.227
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 00786
( 220 ) 2021.03.01.
( 732 ) Gadányi György Árpád, Dunakeszi (HU)
( 740 ) V4 Legal Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások;
filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; rádió- és televízióműsorok készítése;
riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; televíziós szórakoztatás;
videorögzítés; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi
szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók.
( 111 ) 236.228
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01117
( 220 ) 2021.03.12.
( 732 ) XXL GSM Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Gaal és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Elektronikus interaktív táblák; elektronikus kijelzőtáblák; interaktív érintőképernyős terminálok; kézi

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

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

vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; kartonból
készült csomagolóanyag; papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok; fényképek [nyomtatott];
fénymásolópapír, nyomtatópapír; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; íróeszközök; írószerek; irodai kellékek;
kártyák; névkitűzők [irodai kellékek]; papír névkitűzők; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; nyomtatványok;
papír; papír feliratok, jelek; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papírszalagok; papírzacskók; plakátok,
falragaszok papírból vagy kartonból; prospektusok; szórólapok; tollak [irodai cikkek].
( 111 ) 236.229
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01115
( 220 ) 2021.03.12.
( 732 ) Körmendi-Tóth Laura, Budapest (HU)
( 541 ) Golden Nails
( 511 ) 3

Fedőanyagok műkörömépítéshez.

( 111 ) 236.230
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01113
( 220 ) 2021.03.11.
( 732 ) Petró László, Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

steppelt dzsekik [ruházat]; szabadidő együttesek [ruházat]; topok [ruházati cikkek]; vízhatlan ruházat; ruházat
sportoláshoz; pufi dzsekik [ruházat]; ruházat, lábbelik és fejfedők részei.
( 111 ) 236.231
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01112
( 220 ) 2021.03.11.
( 732 ) BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bonduelle Cereali
( 511 ) 29
30

Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.
Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények.
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( 111 ) 236.232
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01105
( 220 ) 2021.03.11.
( 732 ) DIGITAX Solutions Kft., Budapest (HU)
( 541 ) digitax
( 511 ) 35

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

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

Adótervezéssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tervezéssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások.
( 111 ) 236.233
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01619
( 220 ) 2021.04.21.
( 732 ) THE SKINFACTORY Co., Ltd., Seoul (KR)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) KUNDAL
( 511 ) 3

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

higiéniai tisztító törlőkendők; kézmosó szerek; kézkrémek; tisztító habok; fogpaszta; nád diffúzorok
légfrissítőkhöz; textilpuhító; illatszer készítmények; hajviaszok; hajspray; mosó- és tisztítószerek.
( 111 ) 236.234
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01452
( 220 ) 2021.04.07.
( 732 ) Gém Péter András, Budapest (HU)
M3070

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 21. szám, 2021.11.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 740 ) Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest

( 546 )

( 511 ) 18

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

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

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

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

( 111 ) 236.235
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 01276
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Metrodom Panoráma A Társasház, Budapest (HU)
Metrodom Panoráma BC Társasház, Budapest (HU)
Metrodom Panoráma D Társasház, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PANORÁMA
( 511 ) 19
36

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

pénzügyi szolgáltatások; tájékoztatás épületek bérlésével kapcsolatban; ingatlanok bérbeadása;
ingatlantulajdon-kezelés; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése;
ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanokhoz kapcsolódó
tanácsadási szolgáltatások; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal
kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; házak bérbeadása.
37

Épületek ipari takarítása; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épület karbantartás és javítás; épületek belső

felületeinek tisztítása; épületek renoválása és javítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek tisztítása
[külső felületé]; épületek és építmények csörlőzése; bevonatok, burkolatok felvitele épületekre; épületek
karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületek felújításával kapcsolatos információs
szolgáltatások; épületek berendezéseinek karbantartása és javítása; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; épületek fertőtlenítése bakteriális fertőzések ellen; épületek kártevő- és rovarbiztossá tétele;
állványzat felállítása épületekhez és építkezéshez; épületfelületek javítására szolgáló bevonatok, burkolatok
felvitele; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; épületek építésével,
javításával és karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; épületek részeinek és tartozékainak
karbantartása és javítása; szolgáltatások épületek nedvesség elleni szigetelésére építés során; épületállványzatok,
munka- és építőplatformok felszerelésével kapcsolatos szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építésével
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos
beszerelése; ingatlantakarítás; ingatlanok karbantartása; házak, lakások takarításához kapcsolódó háztartási
szolgáltatások.
( 111 ) 236.236
( 151 ) 2021.11.06.
M3071
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( 210 ) M 21 01273
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) NLC Tanácsadói Csoport Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

italok készítéséhez.
36

Ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés; ingatlanügynökségek;

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

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

motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése;
szállásügynökségek; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; turistaházak;
cukrászdák; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 236.237
( 151 ) 2021.11.06.
( 210 ) M 21 01266
( 220 ) 2021.03.24.
( 732 ) Dr. Benyőcs Gergely, Tatabánya (HU)
Dr. Mócz András István, Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 236.238
( 151 ) 2021.11.06.
( 210 ) M 21 00792
( 220 ) 2021.03.01.
( 732 ) Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ha kedd, akkor Kiskegyed!
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

A rovat 151 darab közlést tartalmaz.
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