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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 20 02300
( 220 ) 2020.08.05.
( 731 ) Szatmár-Bereg Hungarikumaiért Egyesület, Jánkmajtis (HU)
( 740 ) Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Szatmár lekvárosa
( 511 ) 29

Dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből].

( 210 ) M 20 03151
( 220 ) 2020.10.20.
( 731 ) Miskolczi Dávid, Mohács (HU)
( 541 ) Böllérshop
( 511 ) 35

Webshopon keresztül történő értékesítés az alábbi áruk vonatkozásában: természetes belek, műbelek, kések,

lánckesztyűk, fenőacélok, fűszerek és fűszerkeverékek, húsfeldolgozás kellékei és berendezései.
( 210 ) M 21 00558
( 220 ) 2021.02.12.
( 731 ) H. Heitz Furnierkantenwerk GmbH & Co. KG, Melle (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Furnértermékek, melyek élfurnérok, tömör fa élfurnérok, furnér burkolatok, alkatrészek bútor-gyártáshoz,

nem vágott élfurnérok, lakkozott élfurnérok, lakkozott furnér burkolatok, nem fémből készült bútor élvédők és
furnér profilok, építkezési célra.
20

Vastag furnér élek és élfurnérok fából és ennek helyettesítőjéből, vagy műanyagból; tömör fa élfurnérok,

nem vágott élfurnérok, lakkozott élfurnérok, lakkozott furnér burkolatok és végcsíkok; alkatrészek
bútorgyártáshoz; farost és műanyag, prolipropilén élzárók bútorokhoz.
( 210 ) M 21 00673
( 220 ) 2021.02.22.
( 731 ) Barabás Ádám, Nagytarcsa (HU)
( 740 ) Dr. Lugosi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők: dzsekik, felsőruházat, fodrász beterítőkendők; fürdőköpenyek,

fürdőköntösök, ingek, kabátok, kötények (ruházat), mellények, pólók, pulóverek.
44

Szépségápolási szolgáltatások emberek részére: fodrászat, szépségszalonok.

( 210 ) M 21 00788
( 220 ) 2021.03.01.
( 731 ) Nagy Tibor, Mosonmagyaróvár (HU)
Hülbert Ádám, Kóny (HU)
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( 740 ) Dr. Poór Júlia, Poór Ügvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 21 00793
( 220 ) 2021.03.01.
( 731 ) Hülbert Ádám, Kóny (HU)
Nagy Tibor, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Dr. Poór Júlia, Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 21 01102
( 220 ) 2021.03.11.
( 731 ) Bagi Péter, Buják (HU)
( 541 ) su3Doku
( 511 ) 9

Letölthető szoftver alkalmazások; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz.

28

Manipulatív logikai játékok; táblajátékok.

42

Nem letölthető játékszoftverek biztosítása online.

( 210 ) M 21 01123
( 220 ) 2021.03.15.
( 731 ) Cleanne Holding Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és

egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; autósamponok; mosószerek
gépjárművekhez; szélvédő tisztító folyadékok; szélvédőtisztító folyadékok; tisztítószerek gépjárművekhez;
járműsamponok.
( 210 ) M 21 01154
( 220 ) 2021.03.17.
( 731 ) Gáty Viktória, Budapest (HU)
dr. Kiss Csaba Zoltán, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35
43

Fegyverek értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
Vendéglátási szolgáltatások; kávézók; ételek és italok szolgáltatása telefonos és online megrendelésre.

( 210 ) M 21 01500
( 220 ) 2021.04.12.
( 731 ) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Spółka Akcyjna, Toruń (PL)
( 740 ) Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bella Baby Happy. Jó kezekben az első pillanatoktól.
( 511 ) 3

Kozmetikai folyadékkal átitatott eldobható zsebkendők, vatta kozmetikai használatra, vattából készült áruk

kozmetikai használatra, vattapálcikák kozmetikai célokra.
5

Eldobható pelenkák papírból és/vagy cellulózból, eldobható nadrágpelenkák papírból és/vagy cellulózból,

eldobható higiéniai pelenkák és alátétek.
16

Eldobható papírzsebkendők, papírtörlők, eldobható előkék papírból és/vagy cellulózból.

( 210 ) M 21 01629
( 220 ) 2021.04.21.
( 731 ) Manker Beauty Kft., Szada (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 210 ) M 21 01680
( 220 ) 2021.04.26.
( 731 ) Kovács Zoltán, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; oktatás, különösen nyelvoktatás;

könyv, tankönyv és nyelvkönyv kiadás; CD, CD-ROM, DVD kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok
kiadása; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; tanfolyamok, szemináriumok rendezése és szervezése;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; szakmai képző, fordító szolgáltatások; oktatási tárgyú információk
nyújtása.
( 210 ) M 21 01683
( 220 ) 2021.04.26.
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

Balaton/Balatoni eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok;

desszertborok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor;
habzóbor, pezsgő; természetes habzóborok; vörös habzóborok; pezsgős borok; rozé borok; szőlőbor; vörösbor.
35

Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,

online reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés,
reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése
reklámcélra; online reklámozás; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában;
reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok
és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámlogók tervezése; reklámozás,
hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános
kommunikációs eszközön keresztül; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok online terjesztése; marketing
kampányok; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; reklámozó
szórólapok terjesztése; reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; reklám és
marketing; merchandising szolgáltatások; reklámprospektusok terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések
terjesztése; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklámok
terjesztése interneten keresztül.
41

Borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolási

szolgáltatások (oktatás); borkóstolási események oktatási célokra; borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás;
brosúrák kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok
multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése.
( 210 ) M 21 01793
( 220 ) 2021.05.04.
( 731 ) Gorgolis Societe Anonyme, Trikala (GR)
( 740 ) Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 4
7

Kenőanyagok.
Utcatisztító gépek; útépítő gépek; földmunkagépek, bulldózerek; hóekék; motoralkatrészek; kipufogódobok,

hangtompítók; motorhengerek; önindítók, indítókapcsolók; gumitalpak/gumihevederek lánctalpakhoz;
mezőgazdasági gépek; generátorok; vízpumpák, vízszivattyúk; motorok, nem szárazföldi járművekhez; külső
motorok.
12

Kerékpárok; szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; motorkerékpárok; gumiabroncsok,

abroncsgumik.
( 210 ) M 21 01977
( 220 ) 2021.05.17.
( 731 ) Magyar RTL Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest
( 541 ) Hotel Margaret
( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
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értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi
szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti
értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

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

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;
globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video
on-demand közvetítések.
41

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

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];
diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
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előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 21 02025
( 220 ) 2021.05.20.
( 731 ) Mandelay Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Mandelay QUEST 9
( 511 ) 10

Energetikai orvoslás területén használt készülékek; készülékek az energetikai orvoslás területén, amelyek

bio-visszacsatolást és/vagy biorezonanciát használnak.
( 210 ) M 21 02215
( 220 ) 2021.06.03.
( 731 ) Böllér-Ker Kft., Pápa (HU)
( 541 ) Konyhavarázs
( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
29

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

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

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; fűszerkeverékek, sóval vagy só nélkül; folyékony fűszerkeverékek; ételízesítők, száraz és folyékony;
fűszer és adalékanyag keverékek élelmiszeripari célra; jég [fagyott víz].
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
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( 210 ) M 21 02392
( 220 ) 2021.06.16.
( 731 ) Drimál Tibor László, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
37

Használtautó kereskedelem.
Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása; járműjavító

műhelyek; járműfényezés; járműjavítás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni
kezelése, autószerviz; gépjárművekhez kapcsolódó alkatrészek javítása, karbantartása.
39

Gépjárműkölcsönzés.

40

Gépjárművekhez kapcsolódó alkatrészek gyártása és összeszerelő szolgáltatások egyéni megrendelésre és az

ehhez tartozó anyagok megmunkálása.
( 210 ) M 21 02397
( 220 ) 2021.06.16.
( 731 ) Szent Imre Öröksége Alapítvány, Kaposvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Hangoskönyvek.

16

Vallási témájú szakkönyvek, folyóiratok, könyvjelző, naptár, naptárak.

35

Webáruházon keresztül történő kiadványok, művek, folyóiratok, naptárak, vallási témájú szakkönyvek

kereskedelme.
41

Nevelés; szakmai képzés, oktatás, kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása,

"könyvkiadás", online kiadványok megjelenítése.
( 210 ) M 21 02672
( 220 ) 2021.07.06.
( 731 ) ERON Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Gremsperger Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

( 210 ) M 21 02679
( 220 ) 2021.07.07.
( 731 ) Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 210 ) M 21 02712
( 220 ) 2021.07.09.
( 731 ) VITAPRESS Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) Vitapress drink
( 511 ) 32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,
alkoholmentes; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcsitalok;
gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények
italokhoz; limonádék; lítiumos vizek; méz alapú alkoholmentes italok; szénsavas víz; szódavizek; szörpök
italokhoz; szörpök limonádékhoz; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek [italok];
zöldséglevek [italok].
( 210 ) M 21 02723
( 220 ) 2021.07.12.
( 731 ) Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)
( 541 ) Balaton Delfin
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek.

30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet;
szószok; jég [fagyott víz].
( 210 ) M 21 02730
( 220 ) 2021.07.12.
( 731 ) Jan Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LÁTTAM
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; számítógép szoftverek alkalmazás-programozó interfészekként

való használatra (API); alkalmazás-programozási interfész (API) szoftveralkalmazások építéséhez; elektronikus
figyelmeztető üzenetek, értesítések és emlékeztetők küldésére szolgáló számítógépes szoftverek; szoftverek;
ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) szoftver; üzenetküldő szoftver; elektronikus jegyzőkönyvek.
35

Marketing, reklám és promóciós szolgáltatások; piackutatási és tájékoztató szolgáltatások biztosítása; mások

áruinak és szolgáltatásainak reklámozása az interneten és kommunikációs hálózatokon keresztül; online
számítógépes adatbázisok és online kereshető adatbázisok biztosítása az apróhirdetések területén; üzleti
menedzsment; üzleti adminisztráció, irodai funkciók; marketing és reklámtevékenységgel kapcsolatos üzleti
konzultáció; időpont-ütemezési szolgáltatások.
38

Hozzáférés biztosítása számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz; online kommunikációs

fórumok biztosítása ingatlanokkal kapcsolatos témakörökben; online csevegőszobák, azonnali üzenetküldési
szolgáltatások és elektronikus hirdetőtáblák biztosítása; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása
az ingatlanhirdetések területén.
42

Értesítések, figyelmeztető üzenetek küldésére, és elektronikus üzenetek küldésére és fogadására szolgáló,

valamint a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók globális számítógépes hálózaton keresztüli
végrehajtását lehetővé tevő szoftvereket kínáló szoftver mint szolgáltatás (SaaS) szolgáltatások; platform mint
szolgáltatás (PAAS) szolgáltatásokat tartalmazó szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára
üzleti és e-kereskedelmi tranzakciók végrehajtását; dokumentumok elektronikus tárolása; adatok és
dokumentumok elektronikus közvetítése számítógép terminálok és elektronikus készülékek segítségével; hang,
képek, dokumentumok, üzenetek és adatok elektronikus továbbítása és továbbközvetítése.
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( 210 ) M 21 02750
( 220 ) 2021.07.14.
( 731 ) Teva Pharmaceuticals International GmbH, Jona (CH)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kezdj el élni kevesebb migrénnel
( 511 ) 16

Nyomtatványok; brosúrák; könyvecskék; szórólapok; tájékoztató nyomtatványok; tájékoztató lapok és

hírlevelek; az előző áruk mindegyike a migrén kezelésével kapcsolatosan.
44

Migrén kezelésére vonatkozó orvosi információk nyújtása.

( 210 ) M 21 02835
( 220 ) 2021.07.22.
( 731 ) "TMC MANAGEMENT" Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. P. Horváth Antal Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nő Comment
( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása(reklámtáblák); honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása (irodai
funkciók); közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám
vagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása; online hirdetőítevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi
szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás);
Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövege írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing
szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti
értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
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tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális
számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
fórumai (chat szobák); mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó
on-demand közvetítések.
41

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

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető);
diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatás célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy
oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas (DJ) szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
(szórakoztatás); rádió-és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok
készítése; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások;
szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;
színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás;
varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;
videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;
világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós
stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai zeneszerzés.
( 210 ) M 21 02840
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) Kéri Csaba György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gál András István Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Haver vagy
( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 210 ) M 21 02854
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) Róthweil Anna, Porva (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás.

41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 210 ) M 21 02855
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) Róthweil Anna, Porva (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás.

41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 210 ) M 21 02856
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) Róthweil Anna, Porva (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás.

41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 210 ) M 21 02858
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) Balog Andrea Ágnes, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
5
21

Állatápolási készítmények.
Gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek.
Kefék és kefekészítő anyagok, állati szőr trimmelő.

( 210 ) M 21 02902
( 220 ) 2021.07.29.
( 731 ) Frühwirth Attila, Győrsövényház (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Taxiszolgáltatás; taxi szolgáltatások; utasszállítás taxival; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxival történő

szállítás megszervezése; taxis szállítás tolószékes személyek számára; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása
mobilalkalmazásokon keresztül; repülőtéri transzfer szolgáltatás.
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( 210 ) M 21 02916
( 220 ) 2021.08.01.
( 731 ) MedFood Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Somfai és Társa Iparjogi Kft., Budapest
( 541 ) ENNI JÓ - EGÉSZSÉGESEN ÉLNI MÉG JOBB
( 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; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel
tápláló készítmények; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők;
antioxidáns táplálékkiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi
táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; búzacsíra étrend-kiegészítők; antioxidánsok diétás használatra; búza
étrend-kiegészítők; C-vitamin készítmények; csukamájolaj; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diéta
során használatos antioxidánsok; cukorpótlók cukorbetegeknek; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás
cukor gyógyászati használatra; diétás cukorpótlók gyógyászati alkalmazásra; diétás édesítőszerek gyógyászati
célra; diétás édességek gyógyászati célokra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek
klinikai tápláláshoz; diétás és táplálkozási készítmények; diétás ételek betegek számára; diétás ételek gyógyászati
célokra; diétás ételkészítmények gyógyászati használatra; diétás ételkiegészítők; diétás italok gyógyászati
célokra; diétás készítmények gyermekeknek; diétás készítmények gyógyászati használatra; diétás rostok az
emésztés segítésére; diétás táplálékkiegészítők; diétás termékek betegeknek; diétás termékek gyógyászati célokra;
dietetikai főzetek, teák gyógyászati használatra; dietetikus élelmiszerek gyógyászati célokra; élelmi rostok; ételek
cukorbetegeknek; ételek orvosilag korlátozott diétákhoz; étrend- és táplálékkiegészítők; étkezést helyettesítő,
táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő italkeverékek;
étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők
emberek és állatok részére; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítőként használható
gyógyélelmiszerek; étvágycsökkentők; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra; étrendkiegészítők
gyógyászati célokra; fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták; fogyasztó tea orvosi használatra; főleg ásványi
anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi
táplálékkiegészítők; folsavat tartalmazó étrend-kiegészítők; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony
táplálékkiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálék-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; gabonafélék
feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; ginzengből készült élelmiszertermékek
gyógyászati célokra; ginzenget tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; glükóz élelmiszeradalékként,
gyógyászati célokra; gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsnektárok; gyógyászati célokra kialakított
diabetikus gyümölcsléitalok; gyógyászati célra alkalmas, liofilizált hús; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva
szárított hús; gyógyászati célra alkalmas, liofilizált élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított
élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati célú élelmiszer kiegészítők;
gyógyászati használatra kialakított csökkentett sótartalmú kenyér; gyógyhatású állateledel-kiegészítők;
gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák;
gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok;
gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; gyógyszeres táplálékkiegészítők;
gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák; halolaj gyógyászati célokra;
hordozó anyagok ételkiegészítők felszívódását segítő tablettabevonatok formájában; humán étrendkiegészítők;
keményítő diétás felhasználásra; L-karnitin fogyókúrához; lenmagolaj étrend-kiegészítők; lenmag
étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; módosított böjthöz használt diétás ételkiegészítők;
multivitamin készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem
gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; növényi kiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és
táplálékkiegészítők; pezsgő vitamintabletták; porított fehérje étrend kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;
probiotikus kiegészítők; prebiotikus kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők
M3474

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 22. szám, 2021.11.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
állatoknak; szója izoflavon étrend-kiegészítők; szójafehérje étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők;

táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati
használatra; táplálkozási kiegészítők; tápláló italkeverék étkezés helyettesítőjeként való használatra; vegyes
vitaminkészítmények; terhességi vitaminok; vitamin cseppek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitamin- és
ásványianyag-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitamin kiegészítők vesedialízishez;
vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminnal dúsított italok gyógyászati
célokra; vitaminok és vitamin-készítmények; vitamintabletták; zsírbontó faktort tartalmazó készítmények; vörös
ginzenget tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; vörös ginzengből készült élelmiszertermékek
gyógyászati célokra; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; tisztítóoldatok gyógyászati alkalmazásra.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; csoportos rekreációs,

szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; diákok rekreációs,
szabadidős tevékenységekben való részvételének megszervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és
konferenciák szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú
rendezvényszervezés; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; nyári táborok [szórakoztatás
és oktatás]; oktatás és tanítás; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel
kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős célú
ünnepségek szervezése; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások; sportfoglalkozások
szervezése nyári táborokhoz; sport és fitnesz; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős, rekreációs
tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; táboroztatás;
üdüléssel, kikapcsolódással kapcsolatos információ; aerobik tanfolyamok; aerobik versenyek; coaching; coaching
[tréning]; csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények
foglalása; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; egészség- és fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek
szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; erősítő és kondicionáló edzés;
erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos
képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények
biztosítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás;
fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai edzettséggel
kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai erőnléti oktatás; focimeccsek
szervezése, rendezése és lebonyolítása; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában
tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; kerékpáros események szervezése; közösségi
sportrendezvények szervezése; lovaglótáborok, lovastáborok; pilates oktatás; sport klub szolgáltatások; sport- és
szabadidős tevékenységek; sportedzői tevékenység; sportesemények és sportversenyek szervezése;
sportesemények megszervezése; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatás, edzés és irányítás; sportrendezvények
szervezése és lebonyolítása; sportszolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos
képzési szolgáltatások; sporttevékenységek; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos
tanfolyamok; sportversenyek rendezése; súlyzós edzés oktatása; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés];
személyi edzői szolgáltatások; testedzés felügyelete; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzési,
testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedzéssel kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedző órák; testnevelés; testnevelési oktatás; torna
oktatás; tornák szervezése; aerial fitness oktatás; biológiai témákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; diétával
kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; diétával kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; egészséggel
és biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel
kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészségüggyel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségügyi és wellness képzés; egészségügyi oktatási szolgáltatások;
egészségügyi problémák elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; egészségügyi tanfolyamok szervezése;
egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi];
étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül;
fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fitnesztréninggel kapcsolatos információk
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rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; fizikai erőnléttel kapcsolatos utasítások felnőtteknek és

gyerekeknek; fogyással kapcsolatos oktatási tanfolyamok; gyógyászati továbbképző tanfolyamok biztosítása;
gyógyászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyógyászattal kapcsolatos tanfolyamok; gyógynövényekkel
kapcsolatos oktatás; gyógynövénytani képzés; homeopátiás képzés; képzés élelmiszerek bemutatása terén; képzés
és oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése; képzések tartása;
képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú műhelyek;
képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési szolgáltatások a gyógyászati rendellenességek és
kezelésük terén; képzési szolgáltatások foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatban; képzési tanácsadás; képzési
vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; meditációs képzés, tréning;
meditációs gyakorlatok tanítása; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása;
oktatás, tanítás; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok terjesztése; oktatási célú bemutatók rendezése;
oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú kiállítások
rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú
kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú
szemléltetés nyújtása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások a
foglalkozás-egészségügy és -biztonság terén; oktatási és képzési szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz
kapcsolódóan; oktatási információs szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási konzultációs
szolgáltatások; oktatási szemináriumok; oktatási szolgáltatások az egészségügy területén; oktatási szolgáltatások
coaching formájában; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási útmutatás; oktató játékok szervezése; oktató
jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; online oktatás biztosítása számítógépes
adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online oktatás biztosítása; orvosi, egészségügyi képzés és tanítás;
orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; orvosi képzéssel kapcsolatos tanácsadás; orvosi témájú oktatási
tanfolyamok lebonyolítása; orvostudománnyal kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; rekreációs célú
kiállítások lebonyolítása; sportoktatás; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk; sportoktatás
szervezése; szabadidős elfoglaltságokkal kapcsolatos képzés; szabadidős és képzési szolgáltatások; szakmai
műhelyek és tanfolyamok szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok;
szépségápolási képzés; szépségápolási, kozmetikai oktatás; szépségápolási, kozmetikai iskolák szolgáltatásai;
szépségterápiával kapcsolatos oktatási szemináriumok; szépségterápiával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
szerszámiparral kapcsolatos ifjúsági képzési programok szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanfolyamok szervezése;
tanfolyamszervezés; tanítás orvosi területen; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; táplálkozásoktatási
szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatás; táplálkozással kapcsolatos órák tartása; táplálkozással
kapcsolatos oktatás [nem gyógyászati]; táplálkozással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testi egészség oktatás;
testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása;
testnevelési szolgáltatások; testneveléssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül;
testsúlycsökkentéssel kapcsolatos órák lebonyolítása; testsúlyszabályozással kapcsolatos órák lebonyolítása;
tudományos célú vásárok szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; sporttal
kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; személyiségfejlesztő
tréning; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; szemináriumok
rendezése és lebonyolítása; tudományos tanfolyamok; workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és
rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; workshopok és szemináriumok rendezése;
zenei szórakoztatás szervezése; filmgyártás oktatási célokra; oktatási beszámolók készítése; oktatási célú hang- és
videofelvételek készítése; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatási filmek gyártása; oktatóvideók készítése;
video- és DVD-filmgyártás; zenei produkciók; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi
közvetítés céljából; zenei szórakoztató műsorok készítése; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások
szervezése oktatási célokra; kiropraktikai képzés; kozmetikai, szépségápolási oktatás; munkaköri oktatás;
oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási
bizonyítványok odaítélése; természetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; természetvédelemmel
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kapcsolatos oktatási szolgáltatások.
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Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; böjttel

kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; diéták tervezése és ellenőrzése; diétás és táplálkozási tanácsadás; diétával
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; dietetikai szolgáltatás; dietétikai tanácsadás; dietetikai tanácsadó
szolgáltatások [orvosi]; dietetikus által nyújtott szolgáltatások; egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel
kapcsolatos információnyújtás; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó
szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészségfürdő szolgáltatások; egészségügyi
ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügy; egészségügyi információk nyújtása;
egészségügyi információnyújtás globális számítógépes hálózaton keresztül; egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos
jelentések készítése; egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; egészségügyi kockázatértékelés;
egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi központok szolgáltatásai; egészségügyi szolgáltatások nyújtása;
egészségügyi szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások;
egészségügyi szűrés; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; egészségvédelemmel, egészségügyi
ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; elektroterápiás szolgáltatások fizikoterápiához;
életmód-tanácsadás egészségügyi célokra; étrendi és táplálkozási útmutatás; fizikai állóképességi felmérések;
fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; fizikai vizsgálatokra vonatkozó tájékoztatás;
fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások;
foglalkozás-terápiával kapcsolatos tanácsadás; foglalkozás terápia és rehabilitáció; fogyással kapcsolatos
tanácsadó szolgáltatások; fogyással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyókúrához kapcsolódó tanácsadó
szolgáltatások; fogyókúrás programok tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; fogyókúrás programokkal
kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati célú pilates; gyógyászati és egészségügyi klinikai szolgáltatások;
gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógynövényes orvoslás; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi
ellátás; homeopátiás klinikai szolgáltatások; homeopátiás egészségügyi kezelések; hidroterápia [vízgyógyászat];
hang- és beszédterápiás szolgáltatások; idős emberekkel kapcsolatos életvezetési [egészségügyi] tanácsadás;
információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról; irányított egészségügyi szolgáltatások;
lábmasszázs szolgáltatások; masszázs; meditációs szolgáltatások; mentális egészség szolgáltatások; orvosi
nyilvántartási szolgáltatások online biztosítása fogászat kivételével; rehabilitációs célú edzési lehetőségek
biztosítása; relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; sportmasszázs; súlycsökkentés,
étrendtervezés és -felügyelet; súlycsökkentő diéta tervezési szolgáltatások; súlycsökkentő programok felügyelete;
súlykezelési szolgáltatások; súlyszabályozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; egészségfarmok
szolgáltatásai [orvosi]; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadási
szolgáltatások; egészségügyi felmérések, nevezetesen edzettség felmérés; egészségügyi ellátás; egészségügyi
ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának
felméréséhez; egyéni orvosi tanácsadási szolgáltatások páciensek számára; egyéni orvosi vizsgálatok;
egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak kezelésére; fizikális vizsgálati szolgáltatások; gyógyászati
tájékoztatás az egészségügyi ágazatban; gyógyászati tanácsadási szolgáltatások; gyógyászati vizsgálati
szolgáltatások betegségek diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban; gyógyászati termékekkel kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; magánkórházi szolgáltatások; mobil orvosi rendelői szolgáltatások;
orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi elemzési szolgáltatások páciensek kezelésével
kapcsolatban; orvosi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi ellátás; orvosi értékelési
szolgáltatások; orvosi információk nyújtása; orvosi információs szolgáltatások; orvosi információszolgáltatás;
orvosi jelentések készítésével kapcsolatos szolgáltatások; orvosi jelentések kibocsátása; orvosi jelentések
összeállítása; orvosi képalkotó szolgáltatások; orvosi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; orvosi kezelés
megszervezése; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi konzultáció; orvosi tanácsadási szolgáltatások; orvosi
vizsgálatok; orvosi tanácsadás; orvosi vizsgálatok lebonyolítása; orvosi vizsgálatok, analízisek; regeneráló orvosi
szolgáltatások; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés; tanácsadás idős emberek
egészségügyi szükségleteivel kapcsolatban; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében
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fogyasztandó italokról; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó ételekről;

testsúlycsökkentéssel kapcsolatos orvosi tanácsadás; mentális rehabilitációs szolgáltatások; viselkedéselemzés
orvosi célokra; biogyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos tanácsadás és tájékoztatás; tanácsadási és
tájékoztatási szolgáltatások az interneten keresztül gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatban; a test és a lélek
egészségét és jóllétét szolgáló gyógyfürdői szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; karcsúsító
kezelések; jakuzzi, pezsgőfürdő szolgáltatások; karcsúsító szalonok szolgáltatásai; kollagénindukciós kezelési
szolgáltatások [mikro-needling]; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; szépségápolás; szépségápolás emberek
részére; szépségszalonok; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás
területén; tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; zsírlebontással kapcsolatos egyéni
gyógyászati szolgáltatások; zsírleszívási szolgáltatások.
( 210 ) M 21 02921
( 220 ) 2021.08.02.
( 731 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Zománc- és üvegfestő, opálosító vegyszerek; vegyi anyagok festékek, színezékek gyártásához; színélénkítő

vegyszerek ipari használatra; ipari ragasztók; iparban használatos ragasztók; oldószerek lakkokhoz; enyvek
falakhoz; vegyi készítmények festékgyártáshoz; feldolgozatlan műgyanták.
2

Festékek; politúrok; lakkok és zománcok; korróziógátló készítmények; fakonzerváló szerek; beltéri és kültéri

festékek; enyvfestékek; baktériumölő festékek; tűzálló festékek; lerakódást gátló festékek; zománcok festékek
formájában; fixálóanyagok; díszbevonatok festék formájában; jelölőanyagok utakhoz festékek formájában;
kerámiafestékek; tinktúrák és színezőanyagok; fémvédő készítmények; rozsda elleni olajok; festékhígítók;
festékekhez használt kötőanyagok; nyers természetes gyanták; festék spray-k; lakkspray-k; bevonóanyagok
[festékek]; alapozók, primerek; gipszhabarcs; alapozóként használt bevonatok.
17

Szigetelő festékek; szigetelő olajok; szigetelő lakkok; szigetelőszalagok; szigetelő vakolat; tömítőkitt;

tömítő és szigetelő anyagok; félkész gyanták.
19

Nem fém építőanyagok; cement; habarcs építési célokra; cement keverékek; cementtartalmú falbevonatok;

gipszvakolat; homlokzati vakolat; texturált betonfelületek; glettelő anyagok; esőcsatornák, nem fémből, építési
célokra.
35

Hirdetési és reklámszolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; értékesítési adminisztráció; üzleti

arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; értékesítési kimutatások kezelése; kereskedelmi marketing (nem
értékesítés); építőanyagokkal és építési felületek anyagaival kapcsolatos nagykereskedelmi és kiskereskedelmi
szolgáltatások; termékértékesítési információk; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése.
( 210 ) M 21 02925
( 220 ) 2021.08.02.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gonda Gáspár, Budapest
( 541 ) Fehér Főnök
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése
promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel
kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes
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adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell
közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások
letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és
filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások
[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél-szolgáltatás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások; teleshop
műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti
információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti
közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával
kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél
megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

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

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes
hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás
hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];
mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;
rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák
biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és
összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);
telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,
közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand
közvetítések.
41

Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek
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szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;
nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 21 02946
( 220 ) 2021.08.03.
( 731 ) Grupa Maspex Sp. z o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 210 ) M 21 02947
( 220 ) 2021.08.03.
( 731 ) Grupa Maspex Sp. z o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

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

limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 210 ) M 21 02948
( 220 ) 2021.08.03.
( 731 ) Grupa Maspex Sp. z o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 210 ) M 21 02949
( 220 ) 2021.08.03.
( 731 ) Grupa Maspex Sp. z o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 210 ) M 21 02950
( 220 ) 2021.08.03.
( 731 ) Grupa Maspex Sp. z o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

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

limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 210 ) M 21 03026
( 220 ) 2021.08.13.
( 731 ) BUDALAKK INNOVA KFT., Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TRIOLUX
( 511 ) 2

Alapozók, primerek; festékek; lakkok; festékipari bevonóanyagok; festékipari kötőanyagok; festékipari

oldószerek.
( 210 ) M 21 03028
( 220 ) 2021.08.16.
( 731 ) Kürthy Johanna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Grafikák, festmények.

( 210 ) M 21 03031
( 220 ) 2021.08.16.
( 731 ) Sebánné Joó Tünde, Százhalombatta (HU)
Sebán Zoltán, Százhalombatta (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 03033
( 220 ) 2021.08.16.
( 731 ) Városi Srácok Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vida Mariann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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( 210 ) M 21 03034
( 220 ) 2021.08.16.
( 731 ) Nyíri Miklós, Erdőkertes (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos italok gyümölcsből; gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; borból és gyümölcsléből készült

alkoholos italok.
( 210 ) M 21 03035
( 220 ) 2021.08.17.
( 731 ) Kulcsár Vetőmag Kft., Hajdúszoboszló (HU)
( 546 )
( 511 ) 33

Bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; oltalom

alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok.
( 210 ) M 21 03078
( 220 ) 2021.08.23.
( 731 ) Jakab Szilárd, Szeged (HU)
( 740 ) dr. F. Fekete Zoltán, Szeged
( 541 ) Next House
( 511 ) 36

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

( 210 ) M 21 03081
( 220 ) 2021.08.23.
( 731 ) TENSI IDEGENFORGALMI és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr Bezsilla Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

36

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

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 21 03086
( 220 ) 2021.08.24.
( 731 ) Scoptor Film Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Gólkirályság
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;
arcfestés; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching (tréning);
cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető);
diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó (judo) oktatás; egészségklub
szolgáltatások (egészség és fitnesz); éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék,
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kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális

célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; audio
berendezések kölcsönzése; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás;
filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; 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 show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés
sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók
(szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás);
jelbeszéd fordítása; kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás); know-how átadása (képzés); fitnesz órák vezetése; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás;
könyvtári szolgáltatások; lemezlovas (DJ) szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés;
modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi
szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott
kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások
útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú
szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;
oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése (szórakoztatás); rádió- és
televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; 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; rádiós szórakoztatás; 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; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); szövegszerkesztés
(kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés;
tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; 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; tolmács szolgáltatások;
sportlétesítmények üzemeltetése; színpadi díszletek kölcsönzése.
( 210 ) M 21 03097
( 220 ) 2021.08.25.
( 731 ) dr. Lakatos Jenő Zoltán, Szeged (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek; testépítéssel kapcsolatos

edzőtermi szolgáltatások; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; teniszpályák üzemeltetése;
tenisztornák rendezése; squashpályák üzemeltetése; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások
edzési célokra; sportlétesítmény üzemeltetése; squash oktatás; tenisz oktatás; tenisz versenyrendezés; squash
versenyrendezés; edzőtermi szolgáltatások; edzőtermi órák.
( 210 ) M 21 03099
( 220 ) 2021.08.25.
( 731 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Westside Garden
( 511 ) 35
36

Reklámozás.
Ingatlanügyletek.

( 210 ) M 21 03196
( 220 ) 2021.09.07.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) JUZIMETTE
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 21 03237
( 220 ) 2021.09.09.
( 731 ) Raposa János Gábor, Balatongyörök (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 541 ) KUKORICA JANCSI
( 511 ) 43

Bár és éttermi szolgáltatások; bankettek szervezése; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre
árusító éttermek; gyorséttermi szolgáltatások; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások;
pizzériák; pub szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; teaházak; tortadíszítések; vendéglátási
szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; étel- és italkészítés; étel- és
italkészítési szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; szolgáltatások italok biztosításához; ételek és
italok felszolgálása.
( 210 ) M 21 03240
( 220 ) 2021.09.09.
( 731 ) NOVICO Kft., Arnót (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.
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( 210 ) M 21 03241
( 220 ) 2021.09.09.
( 731 ) Vajda Margit, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 511 ) 28

Játékszerek, játékok és játéktárgyak; asztali társasjátékok; társasjátékok; kvízjátékok, fejtörők;

kérdéskészletek társasjátékokhoz; fából készült játékok; kocka formájú logikai kirakójátékok.
( 210 ) M 21 03242
( 220 ) 2021.09.09.
( 731 ) Lasernetworks Kft., Veresegyház (HU)
( 541 ) Tutto Italiano
( 511 ) 41

Oktatás és tanítás; oktatási szövegek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása;

oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési
útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kapcsolódó oktatási
szemináriumok szervezése; kiállítások szervezése oktatási célokra; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási
célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;
oktatási versenyek szervezése; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási szemináriumok
tartása; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási konferenciák szervezése; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás]; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; diákok oktatási
tanfolyamokon való részvételének megszervezése; nyelvi korrepetálás; nyelviskolák működtetése és
nyelvtanfolyamok tartása; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás];
képzések tartása; nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása.
( 210 ) M 21 03248
( 220 ) 2021.09.09.
( 731 ) Dr. Bakonyi György Attila, Pilisborosjenő (HU)
Dr. Bakonyi Tamás, Hajdúböszörmény (HU)
( 740 ) Dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; ambuláns orvosi ellátás; belgyógyászati [orvosi] szolgáltatások; bentlakásos

intézmények orvosi tanácsadási szolgáltatásai; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi
támogatás nyújtása; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; egészségfarmok szolgáltatásai [orvosi];
egészségügyi központok szolgáltatásai [orvosi]; egyéni orvosi tanácsadási szolgáltatások páciensek számára;
egyéni orvosi vizsgálatok; egyéni orvosi vizsgálatok leleteinek kiadása; emberi sejtek eltávolításával, kezelésével
és feldolgozásával kapcsolatos orvosi szolgáltatások; emberi vér eltávolításával, kezelésével és feldolgozásával
kapcsolatos orvosi szolgáltatások; gyógyüdülési szolgáltatások [orvosi]; hallás elvesztésével kapcsolatos orvosi
konzultáció; hőterápia [orvosi]; köldökzsinórvér eltávolításával, kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos
M3486

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 22. szám, 2021.11.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
orvosi szolgáltatások; lábak orvosi ápolása; mérgekkel kapcsolatos orvosi információnyújtás; mobil orvosi

rendelői szolgáltatások; orvosi berendezésekkel és műszerekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi
diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi
elemzési szolgáltatások páciensek kezelésével kapcsolatban; orvosi ellátás; orvosi elemzési szolgáltatások
emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi ellátást biztosító intézményt hívó szolgáltatások; orvosi értékelési
szolgáltatások; orvosi és egészségügyi szolgáltatások DNS-sel, genetikával és genetikai vizsgálattal kapcsolatban;
orvosi eszközök kölcsönzése; orvosi felszerelések, berendezések biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; orvosi
információ visszakeresési szolgáltatások; orvosi információk nyújtása; orvosi információs szolgáltatások; orvosi
információszolgáltatás; orvosi jelentések készítésével kapcsolatos szolgáltatások; orvosi jelentések kibocsátása;
orvosi jelentések összeállítása; orvosi képalkotó szolgáltatások; orvosi kérdésekkel kapcsolatos jelentések
készítése; orvosi kezelés megszervezése; orvosi kezelési szolgáltatások; 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 szolgáltatások
személyek kezeléséhez kapcsolódóan; orvosi műszerekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi
problémákkal kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi segélynyújtási szolgáltatások; orvosi segítségnyújtási
[ellátási] szolgáltatások; orvosi szolgáltatások az onkológia területén; orvosi szolgáltatások sporteseményeken;
orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi szűrési szolgáltatások a szív- és
érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi tájékoztatás; orvosi tájékoztatás
dermatológia területén; orvosi tájékoztatás geriátria területén; orvosi tanácsadás dermatológia területén; orvosi
tanácsadás a megfelelő kerekesszék, komód, emelő szerkezet, járókeret és ágy kiválasztásával kapcsolatban;
orvosi tanácsadás; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; orvosi tanácsadás geriátria területén; orvosi
tanácsadás súlycsökkenés területén; orvosi tanácsadás terhesség terén; orvosi tanácsadási szolgáltatások; orvosi
vizsgálatok; orvosi vizsgálatok, analízisek; orvosi vizsgálatok lebonyolítása; orvosok és más egészségügyi
szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció; őssejtek eltávolításával, kezelésével és feldolgozásával
kapcsolatos orvosi szolgáltatások; regeneráló orvosi szolgáltatások; röntgenvizsgálatok orvosi célokra;
sejtkultúrabanki szolgáltatások orvosi transzplantációhoz; stresszel kapcsolatos orvosi tanácsadás; személyek
kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés; szívvel kapcsolatos orvosi szűrővizsgálatok; táplálkozási
információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó italokról; táplálkozási információk
szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó ételekről; testsúlycsökkentéssel kapcsolatos orvosi
tanácsadás; vészhelyzeti orvosi segítségnyújtás; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi célú készülékek
bérbeadása; orvosi gépek és berendezések kölcsönzése; orvosi gépek és berendezések kölcsönzésére vonatkozó
információk szolgáltatása; orvosi röntgenberendezések kölcsönzése; speciálisan orvosi kezelési célokra készített
ágyak bérbeadása; készülékek és berendezések bérbeadása az orvosi technológiák terén.
( 210 ) M 21 03251
( 220 ) 2021.09.10.
( 731 ) Network4 Media Group S.á.r.l., Luxemburg (LU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési

szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi
sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;
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audiovizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós

szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing; digitális
reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez
kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; értékesítési
promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások
megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; harmadik fél áruinak és
szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba
hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása
révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; hirdetés és reklámozás;
hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton;
hirdetésszervezés; különleges rendezvények promóciója; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások
termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televízió
műsorok segítségével; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; promóciós és
reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós kampányok
kidolgozása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; rádió- és tévéreklámok
gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési
szolgáltatásai; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások;
reklámhirdetések megjelentetése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak
népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések
keretében; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; sportversenyek és
-események promóciója; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós,
reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós
reklámozás.
38

Távközlés; adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás

tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül
történő továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás;
filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információk sugárzása
televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon
keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül történő videoadatátvitel;
internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó
televízióhoz való hozzáférés biztosítása; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása;
kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási
információk; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés
közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-,
képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés;
műholdas televíziós műsorszórás; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok
kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,
kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziósműsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és
televíziós programok közvetítése; sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások;
szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok
működtetése; televíziós műsorok terjesztése műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és
közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz;
televíziós programok közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs
szolgáltatások; tv programszórás és -közvetítés.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális videó, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; hírközlő szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; rádiós és televíziós
hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; audio- és vizuális média
biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;
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audiovizuális bemutatók; e-sport játékvezetés; e-sportesemények előállítása a televízió számára; élő

e-sportesemények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató
televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; közösségi sport- és kulturális események
szervezése; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és
televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós
show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós
szórakoztatási szolgáltatások; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporthíradás; sportokhoz
kapcsolódó hírek szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások
sportesemények formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában;
televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása (szervezése); televíziós
és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetésiszolgáltatások; televíziós,
széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós
vetélkedők készítése.
( 210 ) M 21 03252
( 220 ) 2021.09.10.
( 731 ) Network4 Media Group S.á.r.l., Luxemburg (LU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési

szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi
sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;
audiovizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós
szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing; digitális
reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez
kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; értékesítési
promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások
megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; harmadik fél áruinak és
szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba
hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása
révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; hirdetés és reklámozás;
hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton;
hirdetésszervezés; különleges rendezvények promóciója; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások
termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televízió
műsorok segítségével; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; promóciós és
reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós kampányok
kidolgozása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; rádió- és tévéreklámok
gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési
szolgáltatásai; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások;
reklámhirdetések megjelentetése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak
népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések
keretében; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; sportversenyek és
-események promóciója; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós,
reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós
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reklámozás.
38

Távközlés; adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás

tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül
történő továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás;
filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információk sugárzása
televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon
keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül történő video-adatátvitel;
internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó
televízióhoz való hozzáférés biztosítása; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása;
kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási
információk; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés
közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-,
képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés;
műholdas televíziós műsorszórás; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok
kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,
kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziósműsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és
televíziós programok közvetítése; sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások;
szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok
működtetése; televíziós műsorok terjesztése műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és
közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz;
televíziós programok közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs
szolgáltatások; tv programszórás és -közvetítés.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális videó, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; hírközlő szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; rádiós és televíziós
hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; audio- és vizuális média
biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;
audiovizuális bemutatók; e-sport játékvezetés; e-sportesemények előállítása a televízió számára; élő
e-sportesemények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató
televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; közösségi sport- és kulturális események
szervezése; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és
televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós
show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós
szórakoztatási szolgáltatások; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporthíradás; sportokhoz
kapcsolódó hírek szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások
sportesemények formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában;
televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása (szervezése); televíziós
és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetésiszolgáltatások; televíziós,
széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós
vetélkedők készítése.
( 210 ) M 21 03253
( 220 ) 2021.09.10.
( 731 ) Network4 Media Group S.á.r.l., Luxemburg (LU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési

szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi
sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;
audiovizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós
szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing; digitális
reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez
kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; értékesítési
promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások
megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; harmadik fél áruinak és
szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba
hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása
révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; hirdetés és reklámozás;
hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton;
hirdetésszervezés; különleges rendezvények promóciója; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások
termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televízió
műsorok segítségével; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; promóciós és
reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós kampányok
kidolgozása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; rádió- és tévéreklámok
gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési
szolgáltatásai; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások;
reklámhirdetések megjelentetése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak
népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések
keretében; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; sportversenyek és
-események promóciója; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós,
reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós
reklámozás.
38

Távközlés; adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás

tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül
történő továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás;
filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információk sugárzása
televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon
keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül történő video-adatátvitel;
internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó
televízióhoz való hozzáférés biztosítása; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása;
kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási
információk; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés
közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-,
képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés;
műholdas televíziós műsorszórás; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok
kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,
kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziósműsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és
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televíziós programok közvetítése; sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások;

szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok
működtetése; televíziós műsorok terjesztése műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és
közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz;
televíziós programok közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs
szolgáltatások; tv programszórás és -közvetítés.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális videó, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; hírközlő szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; rádiós és televíziós
hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; audio- és vizuális média
biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;
audiovizuális bemutatók; e-sport játékvezetés; e-sportesemények előállítása a televízió számára; élő
e-sportesemények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató
televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; közösségi sport- és kulturális események
szervezése; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és
televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós
show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós
szórakoztatási szolgáltatások; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporthíradás; sportokhoz
kapcsolódó hírek szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások
sportesemények formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában;
televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása (szervezése); televíziós
és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetésiszolgáltatások; televíziós,
széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós
vetélkedők készítése.
( 210 ) M 21 03254
( 220 ) 2021.09.10.
( 731 ) Network4 Media Group S.á.r.l., Luxemburg (LU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési

szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi
sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;
audiovizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós
szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing; digitális
reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez
kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; értékesítési
promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások
megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing; harmadik fél áruinak és
szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba
hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása
révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; hirdetés és reklámozás;
hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton;
hirdetésszervezés; különleges rendezvények promóciója; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások
termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televízió
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műsorok segítségével; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; promóciós és

reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós kampányok
kidolgozása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; rádió- és tévéreklámok
gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési
szolgáltatásai; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások;
reklámhirdetések megjelentetése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak
népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések
keretében; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; sportversenyek és
-események promóciója; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós,
reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós
reklámozás.
38

Távközlés; adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás

tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül
történő továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás;
filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információk sugárzása
televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon
keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül történő video-adatátvitel;
internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó
televízióhoz való hozzáférés biztosítása; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása;
kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási
információk; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés
közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-,
képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés;
műholdas televíziós műsorszórás; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok
kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,
kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziósműsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és
televíziós programok közvetítése; sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások;
szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok
működtetése; televíziós műsorok terjesztése műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és
közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz;
televíziós programok közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs
szolgáltatások; tv programszórás és -közvetítés.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális videó, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; hírközlő szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; rádiós és televíziós
hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; audio- és vizuális média
biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;
audiovizuális bemutatók; e-sport játékvezetés; e-sportesemények előállítása a televízió számára; élő
e-sportesemények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató
televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; közösségi sport- és kulturális események
szervezése; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és
televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós
show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós
szórakoztatási szolgáltatások; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporthíradás; sportokhoz
kapcsolódó hírek szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások
sportesemények formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában;
televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása (szervezése); televíziós
és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetésiszolgáltatások; televíziós,
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széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós

vetélkedők készítése.
( 210 ) M 21 03256
( 220 ) 2021.09.10.
( 731 ) Armin Tech Kft., Békéscsaba (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )
( 511 ) 9

Informatikai és audio-, vizuális, multimédiás és fényképészeti készülékek; kommunikációs berendezések;

asztalra vagy gépkocsiba szerelt, hangszóróval egybeépített egységek, amelyek lehetővé teszik kézi
telefonkészülékek kihangosítását; billentyűzetek mobiltelefonokhoz; billentyűzettokok okostelefonokhoz;
dokkolóállomások mobiltelefonokhoz; edzett üveg kijelzővédők okostelefonokhoz; folyadékkristályos védőfóliák
okostelefonokhoz; headsetek mobiltelefonokhoz; kiegészítő akkumulátorok mobiltelefonokhoz; kiegészítő
hangszórók mobiltelefonokhoz; kihajtható tokok okostelefonokhoz; kihangosító eszközök mobiltelefonokhoz;
képernyővédők mobiltelefonokhoz készült fóliák formájában; mobiltelefon tartók, tokok; mobiltelefonokhoz
kialakított tartók; mobiltelefonokhoz kialakított tokok; mobiltelefonokhoz kialakított állványok; okostelefonhoz
használt szelfi botok; telefon adapterek; telefonos csatlakozó zsinórok; mobiltelefon kiegészítők.
( 210 ) M 21 03258
( 220 ) 2021.09.10.
( 731 ) BGB Interherb Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MENOSENS
( 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; fertőtlenítőszerek; vitaminkészítmények; étrend- és
táplálékkiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel
tápláló készítmények; multivitaminok; növényi kiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők;
táplálékkiegészítők; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből
kinyert antioxidánsok; gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; lenmag étrend-kiegészítők.
( 210 ) M 21 03259
( 220 ) 2021.09.10.
( 731 ) BGB Interherb Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ARTOFITT
( 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; fertőtlenítőszerek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők;
vitaminkészítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és
nyomelemekkel tápláló készítmények; ásványi étrend-kiegészítők; multivitaminok; növényi kiegészítők;
nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők; kollagén gyógyászati célokra.
( 210 ) M 21 03262
( 220 ) 2021.09.13.
( 731 ) Soproni Akkreditált Vizsgaközpont, Sopron (HU)
( 546 )
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Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolitása; kereskedelmi, szakmai és üzleti
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;
mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási
létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs
és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni
kívánó felhasználók számára; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok
[képzés] szervezése és lebonyolítása.
42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.

( 210 ) M 21 03264
( 220 ) 2021.09.13.
( 731 ) Édes Éden Kft., Saszöged (HU)
( 541 ) EPIK
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 03266
( 220 ) 2021.09.14.
( 731 ) Tóth Mihály Alex, Cibakháza (HU)
( 541 ) Glecol
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;
komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
( 210 ) M 21 03267
( 220 ) 2021.09.14.
( 731 ) ALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM, Csongrád (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;
mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási
létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs
és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; vizsgaszervezés [oktatási]; oktatási
felmérések, vizsgálatok; vizsgafelkészítő iskolai tanfolyamok; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási
tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és
tesztek szervezése.
42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; oktatási szolgáltatások tanúsítása.
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( 210 ) M 21 03268
( 220 ) 2021.09.14.
( 731 ) Makszim Botond, Tatabánya (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Arcmaszkok [divatcikkek]; arcmaszkok [ruházat]; baseball sapkák; divatos kalapok, fejkendők; ellenzős

sapkák; fejfedők horgászathoz; fejpántok sportoláshoz; gyapjú sapkák; gyermek fejfedők; izzadságelnyelő
fejpántok; kötött sapkák; símaszkok; úszósapkák; vízilabda sapkák; alsónemű és hálóruházat; alul
összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; amerikai focimellények;
atlétatrikók; atlétikai ruházat; autós kesztyűk; autóskabátok; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból
álló együttesek; baba overallok; ballonkabátok; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; blézerek; blúzok;
bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; boksz-nadrágok; bomberdzsekik; bőrdzsekik; bőrből
készült motorosruházat; bőrkabátok; bőrövek; csecsemő felsőruházat; csecsemőnadrágok; csecsemőruházat; cső
felsők; csősálak; dzsekik; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; dzsekik sportruházatként; egyenruhák;
egyenruhák kereskedelmi használatra; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit);
egyrészes ruhák; egyujjas kesztyűk; elöl gombolós hawaii mintás ingek; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok;
farmerdzsekik; farmer kertésznadrágok, kertészruhák; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat;
fejpántok izzadás felfogására; felsőruházat; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi
kabátok; férfi nadrágtartók; férfi, női és gyermek ruházat; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú ruházat;
focimellények; francia bugyik; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; futball mezek; futómezek; futónadrágok;
futótrikók; garbó nyakú felsők; gyapjúzoknik; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat; gyermekruházat;
harisnyák; hétköznapi, utcai viselet; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok,
tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok;
melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények,
kötött mellények; mellények [ruházat]; mezek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; motorkerékpáros
öltözékek; női felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női ruhák; nylon
melegítők; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; öltöny zakók; öltönyhöz való ingek; öltönyök; övek
[ruházat]; pamutkabátok; polár gyapjúdzsekik; polár pulóverek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; poncsók;
pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rakott szoknyák; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid
kertésznadrágok; rövid együttesek [ruházat]; rövidnadrágok; rövidnadrágok [ruházat]; ruhák, edzőruhák
küzdősportokhoz; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; ruházat kerékpárosoknak; ruházat sportoláshoz;
ruházati cikkek nők számára; síruházat; sportkabátok; sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat;
strandruházat; babacipők; bőrcipők; bőrpapucsok; csizmák hölgyek számára; edzőcipők; edzőcipők, sportcipők;
eldobható papucsok; férfi és női lábbeli; fürdőpapucsok; fürdőszandálok, fürdőcipők; gyerek lábbelik;
gyerekcipők, babacipők; hétköznapi, utcai lábbelik; hócsizmák, hótaposók; női lábbeli.
( 210 ) M 21 03270
( 220 ) 2021.09.14.
( 731 ) Lasernetworks Kft., Veresegyház (HU)
( 541 ) Shakespeare Művek
( 511 ) 41

Nyelviskolák működtetése és nyelvtanfolyamok tartása; nyelvtanfolyamok; nyelvtanfolyamok biztosítása;

nyelvtanfolyamok szervezése.
M3496

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 22. szám, 2021.11.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 21 03272
( 220 ) 2021.09.14.
( 731 ) Harmat Szilvia, Budapest (HU)
( 541 ) hunCut
( 511 ) 44

Fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati

szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok; manikűr; manikűr és pedikűr szolgáltatások;
manikűr szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03296
( 220 ) 2021.09.16.
( 731 ) VULTRON Műszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VMX (Vultron Message eXchange) protocol
( 511 ) 9

Elektronikus interaktív táblák; vezérlőegységek erősítőkhöz járművekben való használatra; elektronikus

szabályzók, vezérlők; elektronikus vezérlő berendezések; elektronikus vezérlő készülékek; elektronikus
vezérlőegységek; szoftvereket tartalmazó ipari vezérlők; vezérlőpultok (elektromos); interaktív adatbázis
szoftverek; szoftverek információk kereséséhez és visszakereséséhez számítógép hálózaton keresztül; letölthető
felhőalapú szoftverek; letölthető számítógépes szoftverek blokklánc technológiához; letölthető számítógépes
szoftverek adatok kezeléséhez; letölthető számítógépes szoftverek információk kezeléséhez; nagy adathalmazokat
kezelő szoftverek; számítógépes szoftver programok adatbázis kezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás
automatizálásához; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; adatok keresését és kinyerését
lehetővé tevő számítógépes szoftverek; adatkezelő szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis szoftverek;
hardvermegbízhatósági szoftverek; hardvertesztelő szoftverek; integrált áramköri komponensek működtetésére és
kezelésére szolgáló szoftverek; karbantartó szoftver; operációs rendszerek; optimalizáló szoftverek; rendszer- és
rendszertámogató szoftverek, és firmware-ek; rendszerszoftverek; rendszertámogató szoftverek; számítógépes
rendszert karbantartó és működtető számítógépes szoftver; számítógépes szoftverek különböző számítógépes
hálózati operációs rendszerek közötti migrációhoz; internetes információnyújtást lehetővé tévő számítógépes
szoftverek; tartalomkezelő szoftverek; vállalati tartalmak kezelésére szolgáló [ECM] szoftverek;
járműszimulációs szoftverek; számítógépes szoftver csomagok; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;
szimulációs szoftverek; szoftver csomagok; kommunikációs berendezések; számítógép hardverek; elektronikus
kijelzők, kijelzőtáblák; képernyők, kijelzők; kijelzők; kijelzőmonitorok járművekhez, a teljes kilátás biztosítására;
kijelzőpanelek járművekhez; LED-képernyő kijelzők; LED-es képernyők; monitorok; monitorok [számítógép
hardver]; számítógép képernyők, monitorok.
35

Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése

és karbantartása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.
38

Digitális adatátviteli szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációs

szolgáltatások; információk elektronikus továbbítása; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés;
üzenetek, adatok és tartalmak interneten és más számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő
átvitele; üzenetek és adatok elektronikus átvitele; üzenetküldési és -fogadási szolgáltatások.
42

Adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; elektronikus adatfeldolgozó

szoftverek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógép-programozás és szoftvertervezés;
számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása; számítógép-programozó szolgáltatások;
számítógépes adatbázis-kezelő programok tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázis-szoftverek fejlesztése
és karbantartása; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek
fejlesztése; számítógépes kódok fejlesztése; számítógépes kódok tervezése; számítógépes kódolás; számítógépes
programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes
programok készítése; számítógépes programok karbantartása; számítógépes programok írása, frissítése és
adaptálása; számítógépes programok szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programtervezés
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és -fejlesztés; számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes

szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver installálás; számítógépes szoftver telepítése, karbantartása,
javítása és szervizelése; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes szoftverek tervezése és
frissítése; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes szoftverek tervezése és
fejlesztése jármű-szimulációhoz; számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek
tervezése digitális jelfeldolgozáshoz; szoftvertelepítés; digitális jelfeldolgozó hardverek fejlesztése; mérnöki
szolgáltatások a kommunikációs technológia területén; mérnöki szolgáltatások, munkák; mérnöki tanácsadó
szolgáltatások; mérnöki tervezési szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03298
( 220 ) 2021.09.17.
( 731 ) Szentpéteri Borpince Kft., Kiskőrös (HU)
( 740 ) Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Cabernéro
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 21 03299
( 220 ) 2020.07.23.
( 731 ) Alcon Inc., Fribourg (CH)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) X-WAVE
( 511 ) 10

Szemészeti orvosi és sebészeti műszerek és készülékek szemészeti sebészeti használatra; intraokuláris

lencsék.
( 210 ) M 21 03300
( 220 ) 2021.09.17.
( 731 ) Nagy Viktória, Gyömrő (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Friss péksütemények; leveles tésztából készült péksütemények; pékáruk; pogácsák, fánkok; kenyér; friss

kenyerek; kenyerek és zsemlék; bucik, zsemlék; reggeli sütemények; sós sütemények; sütemények;
péksütemények készítésére használt keverékek; lisztek; fagyasztott sütemények; fagyasztott tésztalapok;
fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; szendvicsek.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: friss péksütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: leveles tésztából készült péksütemények; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: pékáruk; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
pogácsák, fánkok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: kenyér; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: friss kenyerek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,
nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kenyerek és zsemlék; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: bucik, zsemlék; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
reggeli sütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes
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kiskereskedelmi szolgáltatások: sós sütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: sütemények; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: péksütemények készítésére
használt keverékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: lisztek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott sütemények; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott tésztalapok; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,
nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: szendvicsek.
40

Kenyér egyedi igények szerinti előállítása; pékáruk egyedi igények szerinti előállítása.

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].
( 210 ) M 21 03301
( 220 ) 2021.09.17.
( 731 ) Dienes Szabolcs, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Építészet; építészeti tervezés; építészeti tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szaktanácsadás;

építészeti szolgáltatás; építészeti szolgáltatások építészeti tervek kidolgozásához; építészeti tervezés
várostervezéshez; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti beszámolók készítése; építészeti tervezéssel
kapcsolatos tájékoztatás weboldalon keresztül; kiállításokkal kapcsolatos építészeti tervezési szolgáltatások;
belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás.
( 210 ) M 21 03303
( 220 ) 2021.09.17.
( 731 ) Agroforg Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 4

Kenőanyagok láncfűrészek láncainak védelmére; ásványi kenőolajok; ásványi olajok; ásványi olajok és

zsírok ipari célokra [nem üzemanyagként]; hajtóműolajok; kenőanyagok; kenőanyagok gépekhez; kenőolajok
benzinmotorokhoz; kenőolajok és -zsírok; láncolaj; lánczsír; motorolaj.
7

Elektromos kerti gépek; kerti talajművelő gépek; permetezők [gépek] kerti használatra, rovarirtók

permetezéséhez; talajlazító gépek kerti használatra; benzines fűnyírók; elektromos fűnyírók; fűnyíró, kaszáló
gépek; fűnyíró robotok; fűnyírógépek [benzines]; fűnyírógépek [elektromos]; fűnyírók; fűnyírótraktorok; kések
fűnyírókhoz; vágófejek fűnyírógépekhez; bozótvágók [gépek]; elektromos fűkaszák; fűkaszák kerti használatra;
szegélynyírók, fűkaszák [elektromos pázsitgondozó és kerti szerszámok]; elektromos háti permetezők;
elektromos kézi permetezőgépek; elektromos meghajtású permetezők részét képező szórófejek, fúvókák;
elektromos permetezők; permetezők [gépek] kertészeti használatra; permetezőgépek; permetezők kertészeti
használatra [géprészek]; kerti rotációs kapák; fű szegélyvágó gépek; elektromos láncfűrészek; motoros fűrészek;
fűrészgépek fához; ágvágók, ágvágó ollók [gépek]; ágvágó, ágnyeső ollók [gépek]; ágmetszők, metszőollók
[gépek]; ágvágók [gépek]; aprítók [elektromos pázsit és kerti szerszámok]; erdészeti gépek; ágazófűrészek
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[motoros]; elektromos ágmetszők, metszőollók; elektromos fűszegélynyírók; elektromos gyeplazítók; elektromos

gyepszellőztetők; elektromos kerti szivattyúk; elektromos lombfúvók, lombszívók, levélfújók; elektromos
meghajtású sövényvágó ollók; elektromos működtetésű sövénynyírók; elektromos sövényvágók; faágvágó gépek;
feltölthető sövényvágók; fűgyűjtő gépek; fűkasza orsók; gyepszellőztetők [gépek]; gyepszegélyvágók [gépek];
kaszák [gépek]; kert- és gyepművelő gépek; kertészeti eszközök [gépek]; kertészeti gépek; kerti szerszámok
[elektromos]; kerti traktorok fűnyíráshoz; metszőollók [nem kézi működtetésű]; motoros kapák [gépek]; motoros
kultivátorok; öntözőeszközök [gépek]; sövénynyírók [gépek]; elektromos vízszivattyúk; elmeríthető elektromos
szivattyúk; motoros vízszivattyúk; áramfejlesztő berendezések [generátorok]; fűrészláncok; fűrészlapok
[géprészek]; lombfűrészek [gépek]; motoros kézifűrészek; csigakerekek gépekhez; fogaskerekek
[gépalkatrészek]; belső égésű motorok gépekhez; dugattyú szegmensek; dugattyúgyűrűk [belső égésű motorok
részei]; dugattyúk [belső égésű motorok részei]; dugattyúk belső égésű motorokhoz; elektromos gyújtótekercsek;
elektromos gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz; erőátviteli berendezések gépekhez; erőátviteli szíjak
gépekhez; gyújtógyertyák; gyújtógyertyák belső égésű motorokhoz; gyújtógyertyák gyújtóvezetékei;
hajtóeszközök gépekhez; henger borítások [gépalkatrészek]; hengerblokkok [gépalkatrészek]; hengerek
[gépalkatrészek]; hengerek, mint gépalkatrészek; hengerfej-tömítések; indítómotorok; karburátorok belső égésű
motorokhoz; szűrők, mint motorok részei; szűrők motorok részeiként; tekercsek [belső égésű motorok részei];
tengelyek [gépalkatrészek]; tömítések belső égésű motorokhoz; tömszelencék [géprészek];
üzemanyag-befecskendező alkatrészek szárazföldi és vízi járművek motorjaihoz; üzemanyag-befecskendezők
belső égésű motorokhoz; légtisztítók [légszűrők] motorokhoz.
8

Kézi működtetésű permetezők kertészeti használatra; permetezők kertészeti használatra [kéziszerszámok];

nem elektromos háti permetezők; ágvágó fűrészek; fűrészek [kéziszerszámok]; ágvágók [kéziszerszámok]; ásók;
fa gallyazók [kézi szerszámok]; gereblyék; kapák; kertészollók; metszőollók; metszőollók, kerti ollók.
( 210 ) M 21 03304
( 220 ) 2021.09.17.
( 731 ) Geppetto Kft., Budapest (HU)
( 541 ) LEGBELSŐÉPÍTÉSZET
( 511 ) 42

Belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezések; beltér tervezési szolgáltatások; belsőépítészettel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás;
belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás.
( 210 ) M 21 03305
( 220 ) 2021.09.17.
( 731 ) Geppetto Kft., Budapest (HU)
( 541 ) legbelsőépítész
( 511 ) 42

Belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezések; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás;

belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; belsőépítészettel kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03441
( 220 ) 2021.10.01.
( 731 ) PT Indofood Sukses Makmur TbK, Jakarta Selatan (ID)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Instant levesek; tésztás levesek; instant tésztás levesek; szárított hús, szárított baromfihús, szárított

gyümölcs és szárított zöldség levesekhez; [elsősorban] száraz tésztát és levesport tartalmazó tésztás levesek;
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húskivonatok, szárított zöldségek, koncentrátumok, étkezési olajok és zsírok; előkészített ételek, amelyek

baromfihúst, húst és zöldségeket tartalmaznak.
( 210 ) M 21 03473
( 220 ) 2021.09.30.
( 731 ) Zsigmondné Bánóczi Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Egyed Andrea, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Coaching; mentorálás; személyes oktató fórumok; oktatás biztosítása.

44

Csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

45

Spiritiszta tanácsadás.

( 210 ) M 21 03475
( 220 ) 2021.10.05.
( 731 ) Kiss Emőke, Újléta (HU)
( 740 ) Dr. Bárdos Róbert, Szolnok
( 546 )

( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 21 03477
( 220 ) 2021.10.05.
( 731 ) Őry Barnabás, Veresegyház (HU)
( 541 ) 3 órás kert
( 511 ) 9

Rögzített tartalmak; média tartalmak; informatikai és audió, vizuális, multimédiás eszközök.

41

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

44

Kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások, kertészet, kerttervezés, kertészeti tanácsadás.

( 210 ) M 21 03521
( 220 ) 2021.10.11.
( 731 ) Magyar Atlétikai Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Farkas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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.

28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
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Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 21 03531
( 220 ) 2021.10.12.
( 731 ) Magyar Atlétikai Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Farkas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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.

28

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

35

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

41

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

( 210 ) M 21 03643
( 220 ) 2021.10.22.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 86 darab közlést tartalmaz.
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