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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 228.610
( 151 ) 2019.08.09.
( 210 ) M 17 03922
( 220 ) 2017.12.05.
( 732 ) Stocker Bence György, Budapest (HU)
( 740 ) Juhász Gábor István, Budapest
( 541 ) Kameleon
( 511 ) 7

Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 234.701
( 151 ) 2021.07.12.
( 210 ) M 20 03595
( 220 ) 2020.11.23.
( 732 ) "CSOKI SAVARIA" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 235.705
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01325
( 220 ) 2021.03.26.
( 732 ) Farkas János, Szolnok (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
39

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 235.860
( 151 ) 2021.11.09.
( 210 ) M 21 01332
( 220 ) 2021.03.28.
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( 732 ) Martinovszky Orsolya, Velence (HU)

Bleha Emese Ágnes, Gárdony-Agárd (HU)
( 541 ) fascia art - IMMT Integrált Masszázs és Mozgás Technika
( 511 ) 41
44

Sport- és kulturális tevékenységek.
Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 111 ) 236.034
( 151 ) 2021.11.17.
( 210 ) M 21 01260
( 220 ) 2021.03.24.
( 732 ) BETA TOWER Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) The Ambassador
( 511 ) 35

Kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; reklámozási, marketing

és promóciós szolgáltatások; irodai munkák; kereskedelmi ügyletek.
36

Biztosítás és pénzügyi ügyletek közvetítése ingatlanügyekkel kapcsolatosan; ingatlannal kapcsolatos

szolgáltatások; ingatlanügyletek, ingatlanberuházás, ingatlaneladás, ingatlankezelés, ingatlanügynökségek, irodák
(ingatlanok) bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; irodahelyiségek
bérbeadása; üzlethelyiségek (ingatlanok) bérbeadása; vendéglátóhelyek (ingatlanok) bérbeadása; virágüzletek
bérbeadása; kávézók bérbeadása.
42

Tervezési szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások.

43

Ideiglenes szállásbiztosítás; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek

biztosítása; étel- és italellátás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; vendéglátás.
( 111 ) 236.042
( 151 ) 2021.10.19.
( 210 ) M 20 03614
( 220 ) 2020.11.25.
( 732 ) Farmer Hungary Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Elektromos kerti gépek; kerti hengerek [gépek]; kerti talajművelő gépek; talajlazító gépek kerti használatra;

permetezők [gépek] kerti használatra, rovarirtók permetezéséhez; mezőgazdasági gépek; mezőgazdasági magvető
gépek; mezőgazdasági gépek talajműveléshez; mezőgazdasági gépek szántáshoz; vontatható mezőgazdasági
gépek; mezőgazdasági gépek talajmunkákhoz; mezőgazdasági gépek földműveléshez; mezőgazdasági gépek
trágyázáshoz; szíjak mezőgazdasági gépekhez; ekék, mint mezőgazdasági gépek; permetezők [gépek]
mezőgazdasági használatra; mezőgazdasági gépek fű összegyűjtéséhez; talajművelő gépek mezőgazdasági
használatra; rendre-forgató gépek [mezőgazdasági eszközök]; mezőgazdasági gépek fű vágásához; földművelő
gépek [mezőgazdasági eszközök]; gumitalpak mezőgazdasági gépek lánctalpaihoz; rakodó berendezések
mezőgazdasági gépekhez; erőátviteli szíjak mezőgazdasági gépekhez; hajtótárcsák mezőgazdasági gépek
erőátviteli szíjaihoz; rezgő, rázó berendezések [mezőgazdasági gépek]; gumitalpak mezőgazdasági gépek
lánctalpaihoz; szállítószalagok mezőgazdasági és kertészeti gépekhez valamint azok alkatrészei és szerelvényei;
mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti gépek és berendezések; permetezők, porlasztók [gépek] mezőgazdasági
használatra, rovarirtó permetezéshez; permetezők, porlasztók [gépek] gombaölő permetezéshez, mezőgazdasági
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használatra; permetezők, porlasztók [gépek] gyomirtó permetezéshez, mezőgazdasági használatra;

gumihevederek mezőgazdasági gépeken használt hernyótalp-alkatrészként; zárógépek; vágószerszámok
elektromos kéziszerszámokhoz; rovarirtó permetezők [elektromos kéziszerszámok]; szerszámbetétek elektromos
kéziszerszámokban történő használatra; tartozékok kotrógépekhez; fémárugyártó gépek; sarokcsiszoló;
csavarbehajtók; fúrógépek; ütvefúrók; vésőkalapácsok; ütvecsavarozók; körfűrészek; szúrófűrészek; orrfűrészek;
gérvágók; porszívók; rezgőcsiszolók; szalagcsiszolók; excentercsiszolók; polírozók; multigépek; hőlégfúvók;
felsőmarók; élmarók; festékszórók; ragasztópisztolyok; forrasztók.
8

Kőműveskanalak; kőműveskalapácsok; kőműves zsinórok; kőműves kanalak, vakolókanalak; vakolókanalak,

ültetőkanalak, kőműveskanalak; gyaluk [kéziszerszámok]; drótvágók [kéziszerszámok]; fakalapácsok
[kéziszerszámok]; dörzsárak [kéziszerszámok]; fűnyírók [kéziszerszámok]; pontozók [kéziszerszámok];
csavarhúzók [kéziszerszámok]; fugavágók [kéziszerszámok]; tű befűzők [kéziszerszámok]; pikák
[kéziszerszámok]; gerebenek [kéziszerszámok]; kaparókések [kéziszerszámok]; talajmarók [kéziszerszámok];
vágóeszközök [kéziszerszámok]; reszelők [kéziszerszámok]; huzalvágók [kéziszerszámok]; vágórudak
[kéziszerszámok]; drótcsupaszítók [kéziszerszámok]; sarlók [kéziszerszámok]; pengék [kéziszerszámok];
gyöngyfogók [kéziszerszámok]; lyukasztók [kéziszerszámok]; kovácskalapácsok [kéziszerszámok];
kábelcsupaszítók [kéziszerszámok]; expanderek [kéziszerszámok]; marók [kéziszerszámok]; gyutacsfogók
[kéziszerszámok]; spatulák [kéziszerszámok]; metsző kéziszerszámok; szögkihúzók [kéziszerszámok];
horonygyaluk [kéziszerszámok]; karcolótűk [kéziszerszámok]; csővágók [kéziszerszámok]; szegecselők
[kéziszerszámok]; jégcsákányok [kéziszerszámok]; élezőkorongok [kéziszerszámok]; dugókulcsok
[kéziszerszámok]; gyepszellőztetők [kéziszerszámok]; ágvágók [kéziszerszámok]; bozótvágók [kéziszerszámok];
keverők [kéziszerszámok]; ablaklehúzók [kéziszerszámok]; fúrótartók [kéziszerszámok]; kalapácsok
[kéziszerszámok]; szegecselőgépek [kéziszerszámok]; csőkulcsok [kéziszerszámok]; gravírozók
[kéziszerszámok]; szögmérők [kéziszerszámok]; derékszögelők [kéziszerszámok]; satuk [kéziszerszámok];
hentesfűrészek [kéziszerszámok]; feszítők [kéziszerszámok]; lyukfűrészek [kéziszerszámok]; üvegkaparók
[kéziszerszámok]; árokásók [kéziszerszámok]; gereblyék [kéziszerszámok]; lapátok [kéziszerszámok];
karikavágók [kéziszerszámok]; késélesítők [kéziszerszámok]; franciakulcsok [kéziszerszámok]; döngölők
[kéziszerszámok]; mezőgazdasági kéziszerszámok; gyümölcsszedők [kéziszerszámok]; fúrófejek
[kéziszerszámok]; harapófogók [kéziszerszámok]; vágóformák [kéziszerszámok]; pisztolyok [kéziszerszámok];
nyírógépek [kéziszerszámok]; bővítőfúrók [kéziszerszámok]; stencilvágók [kéziszerszámok]; fűrészek
[kéziszerszámok]; csőfogók [kéziszerszámok]; racsnis hajtókarok [kéziszerszámok]; kőtörő kalapácsok
[kéziszerszámok]; spray-k [kéziszerszámok]; szegecselő kalapácsok [kéziszerszámok]; rovarirtó permetezők
[kéziszerszámok]; csúsztatható szögmérők [kéziszerszámok]; vágókorongok, vágókerekek [kéziszerszámok];
dugarozóvasak, tömítővasak [kéziszerszámok]; csiszolókorongok [kéziszerszámok részei]; csaplyukfúrók,
perforátorok [kéziszerszámok]; csákányok, fejtőkalapácsok [kéziszerszámok]; dörzsárak, lyuktágítók
[kéziszerszámok]; csákányok, vésők [kéziszerszámok]; gyomirtó eszközök [kéziszerszámok]; felületi marók
[kéziszerszámok]; menetvágók [kéziszerszámok]; feszítővasak [kéziszerszámok]; kosok [kéziszerszámok];
szorítók [kéziszerszámok]; zöldséghámozók [kéziszerszámok]; süllyesztőfúrók kéziszerszámokhoz; hosszabbítók
kéziszerszámokhoz; fogantyúk kéziszerszámokhoz; nyeles vésők [kéziszerszámok]; orsótengelyek
[kéziszerszámok alkatrészei]; kivágó szerszámok [kéziszerszámok]; kapák, gyomkapák [kéziszerszámok];
csavarmenet vágók [kéziszerszámok]; fúrótokmányok [kéziszerszámok részei]; vezetőhuzalok, mérődrótok
[kéziszerszámok]; lehúzó- csupaszító kéziszerszámok; fejtőkések, faragókések [kéziszerszámok]; krétavonal
tekercsek [kéziszerszámok]; racsnis kulcsok [kéziszerszámok]; ásók, ásóeszközök [kéziszerszámok]; forgó fúrók
[kéziszerszámok]; forgó marók [kéziszerszámok]; kézzel működtetett kéziszerszámok; menetvágók, menetfúrók
[kéziszerszámok]; menetfúrók, menetvágók [kéziszerszámok]; fogók, csípőfogók [kéziszerszámok]; fogók,
csipeszek [kéziszerszámok]; szeghúzó kalapácsok [kéziszerszámok]; csavarkulcsok, villáskulcsok
[kéziszerszámok]; gyaluk, gyalugépek [kéziszerszámok]; csiszolókövek, fenőkövek [kéziszerszámok]; perforáló
eszközök [kéziszerszámok]; talajelőkészítő szerszámok [kéziszerszámok]; állatnyíró eszközök [kéziszerszámok];
gravírozó tollak [kéziszerszámok]; gérvágó fűrészek [kéziszerszámok]; reszelők, ráspolyok [kéziszerszámok];
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fűrészlapok [kéziszerszámok részei]; dugókulcs készletek [kéziszerszámok]; cementszegély simítók

[kéziszerszámok]; állítható villáskulcsok [kéziszerszámok]; menetvágó tartók [kéziszerszámok]; gyomláló villák
[kéziszerszámok]; fejszék, kádárbárdok [kéziszerszámok]; ollók, nyíróollók [kéziszerszámok]; lemezvágó ollók
[kéziszerszámok]; rögzítő szorítók [kéziszerszámok]; fúrófejek [kéziszerszámok részei]; csőhajlító eszközök
[kéziszerszámok]; polírozó korongok [kéziszerszámok]; fényező korongok [kéziszerszámok]; forgó fúrófejek
[kéziszerszámok]; kandalló fújtatók [kéziszerszámok]; döngölők, sulykolók [kéziszerszámok]; vészhelyzeti
feszítőeszközök [kéziszerszámok]; vészhelyzeti vágószerszámok [kéziszerszámok]; vészhelyzeti ajtófeszítők
[kéziszerszámok]; mezőgazdasági villák [kéziszerszámok]; vulkánfiber lemezek [kéziszerszámok];
kéziszerszámokkal használatos csiszolókorongok; hosszabbító rudak kéziszerszámokhoz; kéziszerszámokban
használatos fúróbetétek; bitfejes csavarhúzók kéziszerszámokhoz; csiszolókorongok, köszörűkorongok
[kéziszerszámok részei]; gyémánt vágóeszközök kéziszerszámokhoz; peremfeszítők [kéziszerszámok] peremek
felnyitásához; húzó, feszítő készülékek [kéziszerszámok]; élező, szegélynyeső szerszámok [kéziszerszámok];
permetezők kertészeti használatra [kéziszerszámok]; peremfeszítők [kéziszerszámok] peremcsatlakozások
elválasztásához; peremfeszítők [kéziszerszámok] karimacsatlakozások felnyitásához; permetezők mezőgazdasági
használatra [kéziszerszámok]; peremfeszítők [kéziszerszámok] karimák elválasztásához; húsvágó kések, bárdok
[kéziszerszámok]; szórópisztolyok [kéziszerszámok] gitt extrudálásához; kőből készült gyaluk [kéziszerszámok];
keretes fűrészek, ívfűrészek [kéziszerszámok]; vésőszerszámok, gravírozó eszközök [kéziszerszámok]; kézi
működtetésű kéziszerszámok lyukasztáshoz, nem irodai használatra; erővel történő behatolást segítő szerszámok
[kéziszerszámok]; hegyes fogazású hengerek talaj levegőztetéséhez [kéziszerszámok]; kapocskiszedők
szőnyegekhez és padlókhoz [kéziszerszámok]; kéziszerszámok építéshez, javításhoz és karbantartáshoz; kézi
emelők, emelő békák [kéziszerszámok]; kéziszerszámok részét képező üvegvágó gyémántok; kézzel működtetett
kéziszerszámok és eszközök; eszközök baromfik karmainak eltávolításához [kéziszerszámok]; drót- és
fémszalag-feszítők [kéziszerszámok]; üregező, vájatkészítő fúrófejek [kéziszerszámok részei]; feltekerhető tartó
kéziszerszámokhoz szövetből; drót- és fémszalagfeszítők [kéziszerszámok]; derékszögű vágók, mint
kéziszerszámok; fogók, csipeszek, csípőfogók [kéziszerszámok]; gyémántok üvegvágáshoz [kéziszerszámok
részei]; vasalók [nem elektromos kéziszerszámok]; nehéz fakalapácsok, balták [kéziszerszámok]; befejező
szerszámok gipszkartonhoz [kéziszerszámok]; hegyes fogazású hengerek [kéziszerszámok]; vészhelyzeti
univerzális szerszámok [kéziszerszámok]; derékszögű csiszolók, mint kéziszerszámok; derékszögű satuk, mint
kéziszerszámok; csavarhúzók; fogók; vízpumpafogók; villáskulcsok; csőfogók; szorítók; csőkulcsok;
imbuszkulcsok; torxkulcsok; vésők; kések; kaparók; fűrészek; kalapácsok; bontó szerszámok; lemezvágó ollók;
csapszegvágók; csővágók; vákumos emelők; tolómérők; reszelők; dugókulcsok; satuk; gyaluk; tűzőgépek;
csipeszek.
37

Kőműves munkák; mezőgazdasági gépek javítása és karbantartása; mezőgazdasági gépek és berendezések

javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; zárszerelvények felszerelése.
( 111 ) 236.043
( 151 ) 2021.10.19.
( 210 ) M 21 01434
( 220 ) 2021.04.06.
( 732 ) FBZ Hungária Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 22

Pehely, libapehely, toll ágyneműhöz és kitöméshez, amelyek Magyarországról származó termékek.

M3509

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 22. szám, 2021.11.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 236.053
( 151 ) 2021.11.17.
( 210 ) M 21 01259
( 220 ) 2021.03.24.
( 732 ) Delivery Hero HF Kitchens GmbH, Berlin (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Heartbreak Burger
( 511 ) 16
43

Csomagolóanyagok; élelmiszerek csomagolása; papírzacskók; matricák; szalvéták.
Éttermi szolgáltatások, ételek és italok biztosítására.

( 111 ) 236.061
( 151 ) 2021.11.17.
( 210 ) M 21 01096
( 220 ) 2021.03.11.
( 732 ) Suller-Táp Kft., Nyírtelek (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Attila ügyvéd, Nyíregyháza
( 541 ) Petguru
( 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).
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.
( 111 ) 236.062
( 151 ) 2021.11.17.
( 210 ) M 21 01257
( 220 ) 2021.03.24.
( 732 ) Beliczay Zsuzsa, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Féner Viktor, Budapest
( 541 ) Moonbaby
( 511 ) 20
25

Gyerekbútorok.
Férfi, női és gyermekruházat.

( 111 ) 236.071
( 151 ) 2021.10.19.
( 210 ) M 21 01429
( 220 ) 2021.04.06.
( 732 ) Channel Stuff Kft., Göd (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) POFFE
( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: hűtőmágnesek;

védőálarcok/-maszkok; USB pendrive-ok; egészségügyi maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra;
karperecek, karkötők [ékszerek]; írószerek; jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek; ceruzák; tollak
(színes -); íróeszközök; kulcstartók; táskák, kézitáskák; ernyők, esernyők; felfújható reklámtárgyak; párnák;
felfújható párnák; bögrék, korsók; csészék; kulacsok [üresen]; pólók; nyomtatott pólók; nadrágok; pulóverek;
felsőruházat; alsóruházat; zoknik; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; kabátok, dzsekik;
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alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; sapkák; szabadidő ruházat; plüssjátékok; kávé; tea; kakaópor;

kakaókészítmények; forró csokoládé; csokoládé; üvegáru; üvegpalackok; címkék; táplálékkiegészítők.
41

Online nem letölthető képek biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online, nem

letölthető videók biztosítása; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; multimédiás szórakoztatás biztosítása
weboldalon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; szórakoztató multimédiás
műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezetéknélküli és online átvitel útján; digitális videó, audió és
multimédia kiadási szolgáltatások; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; élő
előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; könnyed szórakoztató szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése; szórakoztató célú
rendezvények szervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények szervezése és
lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek publikálása.
( 111 ) 236.073
( 151 ) 2021.10.19.
( 210 ) M 21 01417
( 220 ) 2021.04.06.
( 732 ) Elektróda Group Kft., Balmazújváros (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) SÓLYOMSZEM
( 511 ) 9

Hegesztőpajzsok; hegesztőálarcok, hegesztőmaszkok; arcvédő pajzsok; munkavédelmi arcvédő pajzsok.

( 111 ) 236.075
( 151 ) 2021.11.22.
( 210 ) M 21 01413
( 220 ) 2021.04.06.
( 732 ) CITRUS és PÁLMA Kft., Kunsziget (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Pálmafák; citrusfélék; fák [növények]; faiskolai növények; cserepes növények; bokrok [cserjék]; magok

kertészeti célra; vetőmagok kertészeti célra; növénydugványok; élő növények.
35

Kertészeti termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: pálmafák; citrusfélék; fák [növények]; faiskolai növények; cserepes
növények; bokrok [cserjék]; magok kertészeti célra; vetőmagok kertészeti célra; növénydugványok; élő
növények.
44

Növénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás; növénytermesztés; faiskolák, növénytermesztés;

mezőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasági tájékoztató szolgáltatások; növények termesztése; kertészeti
információnyújtás és tanácsadás; kertészeti szolgáltatások.
( 111 ) 236.078
( 151 ) 2021.10.19.
( 210 ) M 21 01426
( 220 ) 2021.04.06.
( 732 ) Herczeg Gyöngyi, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása a fogyasztók részére a szépségápolási termékek

területén; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: kozmetikai fodrászkészítmények; hajápoló anyagok; hajápoló készítmények; hajzselék; hajvédő
folyadékok; hajvédő hab; hajtáplálók; hajszínező készítmények; hajszeszek, balzsamok, hajra való folyadékok;
hajszérumok; hajspray; hajsamponok; hajpakolások; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; hajlakkok;
hajkozmetikumok; hajkondicionálók; hajkondicionáló készítmények; hajkezelő készítmények; kozmetikai
készítmények hajra és fejbőrre; készítmények hajformázáshoz; készítmények a haj nap elleni védelmére;
készítmények festett haj védelmére.
41

Fodrászati technikákkal kapcsolatos oktatási szemináriumok; fodrászképzés; fodrásztermékek bemutatása

képzési célokból; kozmetikai, szépségápolási oktatás; oktatás, tanítás; oktatási anyagok kiadása; szemináriumok
és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és
rendezése.
( 111 ) 236.107
( 151 ) 2021.11.05.
( 210 ) M 21 00726
( 220 ) 2021.02.25.
( 732 ) "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Kft., Akasztó (HU)
( 740 ) Halász Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) MANGÓ-LÓTUSZVIRÁG ÁGI
( 511 ) 32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; ásványvizek; gyümölcslevek; izotóniás italok; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörök; szódavíz; szódavizek; szőlőmust;
szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített
ásványvizek készítéséhez; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szörpök
[alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz;
szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must,
erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital
sűrítmény limeléből; szénsavas italok.
( 111 ) 236.128
( 151 ) 2021.10.19.
( 210 ) M 21 01411
( 220 ) 2021.04.06.
( 732 ) REDIMMOCORP Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlan bérbeadási szolgáltatások.

( 111 ) 236.130
( 151 ) 2021.10.19.
( 210 ) M 21 01262
( 220 ) 2021.03.24.
( 732 ) Olcsváry Zoltán 33%, Budapest (HU)
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Zámbó Attila 33%, Budapest (HU)

Mihály Zoltán 34%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
35

Tengeri ételek.
Bolti kiskereskedelmi szolgáltatások; tengeri gyümölcsökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások.
43

Étel-és italkészítés; éttermi szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; vendéglátás; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek].
( 111 ) 236.131
( 151 ) 2021.11.17.
( 210 ) M 20 02109
( 220 ) 2020.07.22.
( 732 ) Info Sierra Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Busa Gabriella Katalin, Budapest
( 541 ) EHÁZ
( 511 ) 35

Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban számítógépes fájl kezelés, adatkezelés,

számlakivonatok összeállítása, számlázás.
42

Felhő alapú számítástechnika, szoftverek frissítése, szoftver, mint szolgáltatás, számítógépes platformok

fejlesztése, platform, mint szolgáltatás, cloud alapú társasház kezelő software előfizetési alapú értékesítése.
( 111 ) 236.175
( 151 ) 2021.10.29.
( 210 ) M 19 02009
( 220 ) 2019.06.25.
( 732 ) NDL HOME PRODUCTS (H.K) LIMITED, Kowloon, Hong Kong (HK)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépek; számítógépes perifériák; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások; pénztárgépek;

számológépek; adatfeldolgozó berendezés; tűzoltókészülék; mobiltelefonok; okostelefonok; hordozható
számítógépek; transmitterek [telekommunikáció].
11

Berendezések világításhoz; berendezések fűtéshez; gőzfejlesztő berendezés; berendezések főzéshez;

berendezések hűtéshez; berendezések szárításhoz; szellőző berendezés; vízellátó berendezés; berendezések
egészségügyi célokra.
( 111 ) 236.184
( 151 ) 2021.11.11.
( 210 ) M 21 02526
( 220 ) 2021.06.24.
( 732 ) BAKONYI SÜTÖDE Sütőipari és Kereskedelmi Kft., Győr (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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; 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.
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].
( 111 ) 236.187
( 151 ) 2021.11.04.
( 210 ) M 21 01823
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) Illés Máté, Szigetcsép (HU)
Várhelyi Tibor, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 42

Magasépítéssel kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; műszaki jelentések, beszámolók készítése;

műszaki jelentések készítése; műszaki, mérnöki felmérések; műszaki mérnöki tevékenység; műszaki
projekttanulmányokkal kapcsolatos jelentések építési projektekhez való elkészítése; műszaki projekttanulmányok
készítése építési projektekhez; műszaki felmérések; műszaki felmérések készítése; műszaki felmérések végzése;
műszaki tanulmányok készítése.
( 111 ) 236.239
( 151 ) 2021.11.09.
( 210 ) M 21 01283
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ENERGY, TASTE, POWER
( 511 ) 32

Energiaitalok.

( 111 ) 236.240
( 151 ) 2021.11.09.
( 210 ) M 21 01111
( 220 ) 2021.03.11.
( 732 ) BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bonduelle Good Lunch
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Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények.

( 111 ) 236.241
( 151 ) 2021.11.09.
( 210 ) M 21 00794
( 220 ) 2021.03.01.
( 732 ) HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
(HU)
( 740 ) Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti

konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzletvezetési és konzultációs
szolgáltatások.
41

Know-how átadása (képzés); konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése.

( 111 ) 236.242
( 151 ) 2021.11.09.
( 210 ) M 21 00620
( 220 ) 2021.02.16.
( 732 ) Nagy Renáta, Budapest (HU)
( 740 ) Prédl Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Aerobikversenyek; állatkiállítások szervezése; állatkiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokból;

atlétikai versenyek szervezése; bátorságot elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; bemutatók szervezése
szórakoztatási célokra; birkózóversenyek rendezése; búvárbemutatók szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése
és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; e-sport
játékvezetés; e-sport tevékenység; e-sportesemények előállítása a televízió számára; e-sportesemények
lebonyolítása; e-sportesemények szervezése; e-sporttevékenységek megszervezése; e-sportversenyek szervezése;
elektronikus sportversenyek szervezése; élő e-sportesemények lebonyolítása; előadások szervezése; előadások
szervezése és lebonyolítása; éves beszerzési konferencia szervezése; éves logisztikai konferencia szervezése; éves
oktatási konferencia szervezése; főzőversenyek szervezésével kapcsolatos konzultáció; futballversenyek
szervezése; futballbajnokságok rendezése; gasztronómiai versenyekkel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;
gépjárművekkel kapcsolatos versenyek szervezése; golfversenyek szervezése; görkorcsolya-versenyek rendezése;
gyorsasági versenyek szervezése; gyorskorcsolya-bajnokságok és versenyek szervezése és lebonyolítása; halászés horgászversenyek szervezése és lebonyolítása; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok
szervezése; jachtversenyek szervezése; játékok szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása; játékok
szervezése, rendezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; jégkorcsolya-versenyek rendezése;
kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések,
szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások
szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel
kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos
szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos
konferenciák rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos
szemináriumok szervezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kereskedelmi, szakmai
és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítási
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szolgáltatások oktatási célokra; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása

szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra;
kiállítások szervezése oktatási célokra; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése
és lebonyolítása; konferenciák és szimpóziumok szervezése az orvostudomány területén; konferenciák,
kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése,
lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási
és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével
kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kosárlabdameccsek és bemutatók rendezése; kulturális célú
bemutatók szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai
konferenciák szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel
kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kutyaversenyek rendezése; kutyaversenyek szervezése;
mérkőzésszervező szolgáltatások; műértéssel kapcsolatos műhelyek és szemináriumok lebonyolítása;
műkorcsolyabajnokságok és versenyek szervezése és lebonyolítása; művészeti galériák által nyújtott kulturális,
oktató és szórakoztató szolgáltatások; művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; művészeti versenyek
szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások
rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú
kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú
kongresszusok szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú
szemináriumok tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek
szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási konferenciák
levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási
szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek
szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos
szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos
szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti
műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; összejövetelek lebonyolítása; professzionális golfbajnokságok vagy
versenyek szervezése; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; rekreációs célú
konferenciák szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs célú szemináriumok szervezése;
rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; sakkszoba-szolgáltatások; sakkversenyek szervezése; sportversenyek
rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; súlyemelő-bajnokságok szervezése; szemináriumok;
szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok és
kongresszusok szervezése az orvostudomány terén; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és
lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése; szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével
kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; szórakoztatási
célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú
kiállítások szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatási célú vetélkedők,
versenyek szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztatással kapcsolatos
szimpóziumok; szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; szórakoztató célú kiállítások
lebonyolítása; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztató vetélkedők szervezése; tájékoztatás szolgáltatása
kongresszusi eseményekről; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók szervezése és lebonyolítása;
táncversenyek szervezése; tanfolyamszervezés turisták számára; távközléssel kapcsolatos éves konferencia
szervezése; telefonos vetélkedők; telefonos vetélkedők lebonyolítása; teljesítményt elismerő díjkiosztó
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ünnepségek szervezése; tengeri tudományágakkal kapcsolatos orvosi szimpóziumok szervezése; tenisztornák

rendezése; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti
szemináriumok szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek intézése [szervezése]; versenyek
lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése; versenyek szervezése az interneten; versenyek szervezése és
lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás]; vetélkedők intézése [szervezése]; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; vetélkedők
lebonyolítása; vetélkedők rendezése (szórakoztatás); vetélkedők szervezése; videofilmek hanganyagának
bemutatása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.
43

Ágyak kölcsönzése; ágynemű kölcsönzés; bárfelszerelések bérbeadása; belső berendezések bérbeadása;

beltéri asztalok kölcsönzése; beltéri székek bérbeadása; beltéri szőnyegek kölcsönzése; beltéri világítás
kölcsönzése; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása; bútorok, abroszok, étkészletek és felszerelések
bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; bútorok bérbeadása; bútorok bérbeadása szállodák számára; bútorok
kölcsönzése; bútorok kölcsönzése bemutatókhoz; bútorok kölcsönzése kiállításokhoz; bútorok kölcsönzése
konferenciákhoz; csokiszökőkutak bérbeadása; edények bérbeadása; elektromos főzőlapok bérbeadása háztartási
célokra; elektromos főzőlapok bérbeadása; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; elektromos kenyérpirítók
bérbeadása háztartási célokra; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; étkészletek kölcsönzése, bérlése;
evőeszközök kölcsönzése; falon függő dekorációk bérbeadása szállodák számára; fedett fonott strandszékek
bérbeadása; főzőeszközök bérbeadása; főzőfelszerelések kölcsönzése ipari célokra; főzőkészülékek bérbeadása;
főzőtűzhelyek bérbeadása; függönyök bérbeadása hotelek számára; futonágyak bérbeadása; háztartási világító
eszközök bérbeadása; irodabútorok lízingelése; italadagoló gépek bérbeadása; italkutak bérbeadása;
ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kávéfőzők bérbeadása; kisebb méretű szőnyegek bérbeadása; konyhai
mosogatók bérbeadása kereskedelmi használatra; konyhai mosogatók bérlése háztartási célokra; konyhai
mosogatók kölcsönzése; konyhai munkalapok bérbeadása; konyhai munkalapok bérbeadása azonnal fogyasztható
ételek készítésére; kukoricapattogtatók bérbeadása; magánlakások dekorálására szolgáló világítóberendezések
bérbeadása; melegített és hűtött italok kiadására szolgáló egységek bérbeadása, az automaták kivételével;
mikrohullámú sütők bérbeadása háztartási célokra; nem elektromos főzőlapok kölcsönzése; padlóburkolat
bérbeadása hoteleknek; padlóburkolatok kölcsönzése; párnák kölcsönzése; steppelt ágytakarók kölcsönzése;
székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; székek és asztalok bérbeadása; szőnyegek bérbeadása;
szőnyegek, gyékények kölcsönzése; takarók kölcsönzése; teríték kölcsönzése; törölközők kölcsönzése
szállodáknak; üvegáruk kölcsönzése; vattacukor-készítő gépek bérbeadása; vendéglátó berendezések bérbeadása;
világítóberendezések kölcsönzése; vízadagolók bérbeadása; bankettek szervezése; bankett szolgáltatások; bár
szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); büfészolgáltatások
koktélbárok számára; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel
előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok felszolgálása;
ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára;
ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; ételkészítés megrendelésre; italszolgáltatás biztosítása;
juice bárszolgáltatásai; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klubszolgáltatások étel és ital biztosítására;
koktélbárok szolgáltatásai; magán vacsoraklub szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás];
snack-szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; pultos szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások;
szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tortadíszítések; vendéglátási
szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; ételrendelési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos
információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; tanácsadási szolgáltatások az étel
és ital catering területén.
( 111 ) 236.243
( 151 ) 2021.11.10.
( 210 ) M 21 01625
( 220 ) 2021.04.21.
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( 732 ) VATAM HUNGÁRIA Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr

(HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )
( 511 ) 37

Villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; gázellátó rendszerek javítása; gáz- és vízvezetékek beszerelése;

gázellátásra és -elosztásra szolgáló berendezések üzembehelyezése; vízvezeték szerelés, gáz és víz bevezetése;
gáz- és villamosenergia-berendezések javítása és karbantartása; olaj- és gáztárolási létesítmények karbantartási és
javítási szolgáltatásai; vízvezeték-szerelés; vízvezetékek beszerelése; vízvezetékek karbantartása; vízellátó
berendezések javítása; vízellátó berendezések karbantartása; vízellátó berendezések építése; csővezetékek,
vízvezetékek szervizelése; vízvezetékek bekötése, karbantartása, javítása; vízvezetékek karbantartásával
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
fűtéstechnikai szolgáltatások; központi fűtés beszerelése; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; sűrített
levegős gépek javítása; levegő utómelegítők üzembehelyezése, javítása és karbantartása; klímarendszerek
beüzemelése; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; klímarendszerek javításával
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; légszűrők és azok alkatrészeinek javítása; fűtő, szellőztető és
légkondicionáló berendezések üzembehelyezése, karbantartása és javítása; energiatermelő berendezések javítása
és karbantartása; energiamegtakarító berendezések üzembehelyezése; folyadékhűtők, légkezelők és ezek
vezetékeihez kapcsolódó szerelési szolgáltatások; porelszívó berendezések létesítése; hűtési gépházak létesítése;
légtechnikai berendezések szerelése és karbantartása; épületgépészeti szerelési szolgáltatások; energia
infrastruktúra építés; napenergiás rendszerek üzembehelyezése; napenergiával működő fűtőberendezések
karbantartása és javítása; napenergiás hőtermelő berendezések üzembehelyezése és karbantartása;
épület-automatizálási berendezések üzembehelyezése; épület-automatizálási berendezések üzembehelyezéséhez
kapcsolódó tanácsadás.
( 111 ) 236.245
( 151 ) 2021.11.11.
( 210 ) M 21 01492
( 220 ) 2021.04.12.
( 732 ) Pozi Network Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Árva Katalin ügyvéd, Budapest
( 541 ) pozi
( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 236.246
( 151 ) 2021.11.11.
( 210 ) M 21 01491
( 220 ) 2021.04.12.
( 732 ) RUSSMEDIA DIGITAL Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Munkaerő közvetítéssel kapcsolatos reklámozási szolgáltatások mobil telefonos hálózaton keresztül;

állásközvetítéssel kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; munkaerő közvetítéssel kapcsolatos üzleti
menedzsment, szervezés és adminisztrációs szolgáltatások; állásközvetítéssel kapcsolatos üzleti menedzsment,
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szervezés és adminisztrációs szolgáltatások; munkaerő- és állásközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások mobil

telefonos hálózaton keresztül.
38

Munkaerő- és állásközvetítéssel kapcsolatos távközlési szolgáltatások; munkaerő- és állásközvetítéssel

kapcsolatos adatok digitális mobiltelefonokon keresztül történő vezeték nélküli továbbítása.
42

Munkaerő- és állásközvetítéssel kapcsolatos szoftverek tervezése és fejlesztése a mobilalkalmazások

területén; munkaerő- és állásközvetítéssel kapcsolatos applikáció fejlesztése; munkaerő- és állásközvetítéssel
kapcsolatos mobilalkalmazások hosztolása; munkaerő- és állásközvetítéssel kapcsolatos mobil weboldalak
hosztolása; munkaerő- és állásközvetítéssel kapcsolatos honlapok létrehozása és karbantartása
mobiltelefonokhoz; mobil applikációs álláskereséssel kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 236.248
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 00779
( 220 ) 2021.03.01.
( 732 ) West Hungária Bau Kft., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WHB-MARADANDÓT ALKOTUNK
( 511 ) 37

Építőipari szolgáltatások.

( 111 ) 236.249
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 00781
( 220 ) 2021.03.01.
( 732 ) Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)
( 541 ) PILVAX
( 511 ) 33

Szeszesital, likőr.

( 111 ) 236.250
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 00780
( 220 ) 2021.03.01.
( 732 ) West Hungária Bau Kft., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WHB GROUP-MARADANDÓT ALKOTUNK
( 511 ) 37

Építőipari szolgáltatások.

( 111 ) 236.251
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01444
( 220 ) 2021.04.07.
( 732 ) Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Célzott marketing; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
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kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing
szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;
reklámkoncepciók kidolgozása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; termékminták,
áruminták terjesztése; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati
kommunikációs szolgáltatások.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
fényképészet; filmstúdiók; forgatókönyvírás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása
(képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; pályaválasztási
tanácsadás; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.
42

Divattervezés; ipari formatervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; tudományos

laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés.
45

Szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.

( 111 ) 236.252
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01616
( 220 ) 2021.04.21.
( 732 ) Wolters Kluwer Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) COMPLIST
( 511 ) 9

Adatbázisok; adatbázisok a jogszabályi megfelelés területén; számítógépes programok online adatbázisokhoz

való hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; számítógépes szoftver jogszabályi megfelelési célokra.
41

Online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők.

42

Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftver mint szolgáltatásként [SaaS] biztosított jogszabályi megfelelési

platform; információtechnológiai [IT] szolgáltatások.
45

Jogi megfelelés ellenőrzése; jogi információk összeállítása; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás,

tanácsadás és konzultáció.
( 111 ) 236.253
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01912
( 220 ) 2021.05.13.
( 732 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, baromfihús, hústermékek, felvágottak és virslik.

M3520

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 22. szám, 2021.11.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 111 ) 236.254
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01913
( 220 ) 2021.05.13.
( 732 ) KIWI Szoláris Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd (HU)
( 740 ) XLEX - S. HORVÁTH ÜGYVÉDI ÉS MEDIÁCIÓS IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Arc- és testápoló folyadékok; arcápoló folyadék; arcápoló permet; arckrém; arcmaszkok; szépségápoló

szérumok; folyékony szappan; kéztisztító; kéztisztító készítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra;
szappanok és gélek; test- és arcápoló olajok; testápolási cikkek; testápolási és szépségápolási készítmények;
testápoló gélek; testápolók; tusfürdő; testvaj; kozmetikai arcápoló készítmények; hámlasztó radírok kozmetikai
célokra; kézápoló folyadékok; kézkrém; hámlasztóradírok kézápoláshoz; kézápoló folyadék (nem gyógyhatású -);
kézápoló olajak (nem gyógyhatású -); nem gyógyhatású lábápoló tejek; lábápolási készítmények (nem
gyógyhatású -); fürdőgolyók; fürdőkészítmények; nem gyógyhatású szépségápoló szerek fürdővízbe; körömápoló
készítmények; sampon; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kondicionáló balzsam; készítmények
borotválkozáshoz; borotválkozó balzsam; borotválkozás utáni balzsam; borotválkozás előtti készítmények;
borotválkozás utáni készítmények; folyadékok borotválkozáshoz, borotvakrémek; borotválkozáshoz használt
habok; borotválkozó stiftek, stickek [készítmények]; szakállolaj; szakállápoló készítmények; szakállápoló
oldatok, folyadékok; illóolajok; víz hozzáadásával elkészíthető por alapú sampon; víz hozzáadásával elkészíthető
por alapú tusfürdő; víz hozzáadásával elkészíthető por alapú szappan.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

arc- és testápoló folyadékok; arcápoló folyadék; arcápoló permet; arckrém; arcmaszkok; szépségápoló szérumok;
folyékony szappan; kéztisztító; kéztisztító készítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra; szappanok és
gélek; test- és arcápoló olajok; testápolási cikkek; testápolási és szépségápolási készítmények; testápoló gélek;
testápolók; tusfürdő; testvaj; kozmetikai arcápoló készítmények; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; kézápoló
folyadékok; kézkrém; hámlasztóradírok kézápoláshoz; kézápoló folyadék (nem gyógyhatású -); kézápoló olajak
(nem gyógyhatású -); nem gyógyhatású lábápoló tejek; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású -);
fürdőgolyók; fürdőkészítmények; nem gyógyhatású szépségápoló szerek fürdővízbe; körömápoló készítmények;
sampon; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kondicionáló balzsam; készítmények borotválkozáshoz;
borotválkozó balzsam; borotválkozás utáni balzsam; borotválkozás előtti készítmények; borotválkozás utáni
készítmények; folyadékok borotválkozáshoz, borotvakrémek; borotválkozáshoz használt habok; borotválkozó
stiftek, stickek [készítmények]; szakállolaj; szakállápoló készítmények; szakállápoló oldatok, folyadékok;
illóolajok; víz hozzáadásával elkészíthető por alapú sampon; víz hozzáadásával elkészíthető por alapú tusfürdő;
víz hozzáadásával elkészíthető por alapú szappan.
( 111 ) 236.255
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01914
( 220 ) 2021.05.13.
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 236.256
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01915
( 220 ) 2021.05.13.
( 732 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Baromfihús, sonka.

( 111 ) 236.257
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01447
( 220 ) 2021.04.07.
( 732 ) Brunner Ágnes, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing
szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek; reklámszöveg publikálása.
41

Coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális
célokra; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek
publikálása; oktatási információs szolgáltatások; szórakozási, szórakoztatási információk; nyereményjátékok
működtetése.
( 111 ) 236.258
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01916
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( 220 ) 2021.05.13.
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 236.259
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01917
( 220 ) 2021.05.13.
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 541 ) RITKA VAD
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 236.260
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01282
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok,
katalógusok, könyvecskék, brosúrák, könyvek, magazinok, revük, szórólapok, újságok, kifestők.
( 111 ) 236.261
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01287
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
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tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;

katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport-és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;
művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek
szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.
( 111 ) 236.262
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01288
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;
katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport-és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;
művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek
szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.
( 111 ) 236.263
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01918
( 220 ) 2021.05.13.
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.
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( 111 ) 236.264
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01124
( 220 ) 2021.03.12.
( 732 ) Caffe Brando Kft., Kaposvár (HU)
( 541 ) MIO SLIM
( 511 ) 30

Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák.

( 111 ) 236.268
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 02083
( 220 ) 2021.05.26.
( 732 ) Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
35

Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.
Időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szövegszerkesztés; üzleti
információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati
kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.
38

Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

41

Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; fordítás és

tolmácsolás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem
letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tolmács
szolgáltatások.
45

Jogi dokumentumok elkészítése.

( 111 ) 236.269
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 02084
( 220 ) 2021.05.26.
( 732 ) Marquard Média Magyarország Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mesélj, Anyukám!
( 511 ) 9

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

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

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

(1); dossziék [papíráruk] (2); elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; fedelek, kötések,
borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;
hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; íróeszközök;
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írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; jegyek; karton; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok,

levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvek; könyvjelzők; könyvtámaszok; laminálók irodai
használatra; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; névtábla-tartók
[irodai felszerelések]; noteszok (1); nyomdai alátétek, nem textilből; nyomtatott órarendek, menetrendek;
nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; papír; papíralátétek; papír
asztalterítők; papírfeliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók;
papírzsebkendők, papírtörlők; pecsételő anyagok papíripari használatra; plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból; poháralátétek papírból; poszterek; prospektusok; sablonok [papíráruk]; scrapbook [családi albumok];
stencilek ételek és italok dekorálásához; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tollak [irodai cikkek]; toll- és
ceruzatartók; tolltartó dobozok; töltőceruzák [rotringok]; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók
csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

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

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

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

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

átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftverek frissítése;
weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.
( 111 ) 236.270
( 151 ) 2021.11.12.
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( 210 ) M 21 02085
( 220 ) 2021.05.26.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) COTANYDON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 236.271
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 02087
( 220 ) 2021.05.26.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) LIXANON
( 511 ) 5

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

( 111 ) 236.272
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 02088
( 220 ) 2021.05.26.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) ELIXAC
( 511 ) 5

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

( 111 ) 236.273
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01919
( 220 ) 2021.05.13.
( 732 ) CÍVISBÚTOR Bútoripari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagyhegyes (HU)
( 740 ) Dr. Micskey Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 11
20

Fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai berendezések.
Elemes fürdőszobabútorok; fürdőszobaszekrények; fürdőszobabútorok; fürdőszobai berendezések bútorok

formájában; fürdőszobai szekrények; fürdőszobaszekrények; mosdókagylóval egybeépített
fürdőszobaszekrények; mosdóval egybeépített fürdőszobaszekrények.
( 111 ) 236.274
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01920
( 220 ) 2021.05.13.
( 732 ) CÍVISBÚTOR Bútoripari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagyhegyes (HU)
( 740 ) Dr. Micskey Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) Marbella
( 511 ) 11
20

Fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai berendezések.
Elemes fürdőszobabútorok; fürdőszobaszekrények; fürdőszobabútorok; fürdőszobai berendezések bútorok

formájában; fürdőszobai szekrények; fürdőszobaszekrények; mosdókagylóval egybeépített
fürdőszobaszekrények; mosdóval egybeépített fürdőszobaszekrények.
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( 111 ) 236.275
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 02089
( 220 ) 2021.05.26.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) EDOAC
( 511 ) 5

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

( 111 ) 236.276
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 02090
( 220 ) 2021.05.26.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) SALIXABAN
( 511 ) 5

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

( 111 ) 236.277
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 02091
( 220 ) 2021.05.26.
( 732 ) BORPALOTA Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hauck Arvid, Budapest
( 541 ) PIMASZ
( 511 ) 32

Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

33

Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszesitalok.

43

Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

vendéglátás.
( 111 ) 236.278
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01289
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Flexi Medical Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Számítógépes számvitel; számítógépes számvitel készítése; könyvvitel és számvitel; számviteli, könyvelési

szolgáltatások; számviteli információkhoz kapcsolódó jelentések szolgáltatása; mérlegképes könyvelés;
könyvelés, könyvvizsgálat; költségek könyvelése; számítógépesített könyvelési szolgáltatások; tanácsadás
könyvelési kérdésekben; követelésekkel kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; adózással kapcsolatos könyvelési
tanácsadás; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás.
( 111 ) 236.279
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 00628
( 220 ) 2021.02.17.
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( 732 ) Agro Grün GmbH., Wien (AT)

( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús és hústermékek; csirke, csirkehús; csirkeburgerek; csirkecombok; disznóhús; fagyasztott baromfi;

fagyasztott húsok; fagyasztott hústermékek; feldolgozott hústermékek; friss baromfi; friss csirke; friss húsok;
friss pulyka; füstölt húsok; füstölt kolbászok; főtt húsok; főtthúskonzerv; hamburgerek, húspogácsák; hot dog
virslik; hús, tartósított; húsok; hústermékek hamburgerek formájában; kolbász; marhahús; marhahús szeletek;
marhahúskonzervek; pulykaburgerek; pácolt húsok; pulyka; pulykahús; pulykahús termékek; roston sült hús;
sertéshúskonzerv; sertésszelet; sonka; sózott vagdalt marhahúsok; szárított hús; főtt húsételek; konyhakész hús;
készételek húsból; pástétomok húsból.
( 111 ) 236.280
( 151 ) 2021.11.16.
( 210 ) M 20 03887
( 220 ) 2020.12.17.
( 732 ) GSK Consumer Healthcare SARL, Prangins (CH)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények influenza, megfázás, köhögés kezelésére.

( 111 ) 236.281
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01445
( 220 ) 2021.04.07.
( 732 ) ROBERT 61 Irodaház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

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

( 111 ) 236.282
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 00783
( 220 ) 2021.03.01.
( 732 ) Futurion Informatikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WineGroup
( 511 ) 9

Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; operációs rendszer

programok számítógépekhez, rögzített; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető;
számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes
programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok,
rögzített vagy letölthető formában; számítógép interfészek; virtuális valóság headsetek.
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33

Borok.

35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás (1); reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámterjesztés; üzleti
értékelések.
39

Csomagkézbesítés, csomagszállítás; elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok (fizikai) tárolása;

futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; fuvarozás, áruszállítás; palackozási szolgáltatások; szállítási
logisztikai szolgáltatások.
42

Honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai

szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;
internetbiztonsági szaktanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek távfelügyelete
[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógép
szoftver tanácsadás; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás
[SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és
karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
( 111 ) 236.283
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 00772
( 220 ) 2021.02.26.
( 732 ) Envirosense Hungary Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Létavértes (HU)
( 740 ) Tran és Nemes Ügyvédi iroda, Budapest
( 541 ) EnviMAP
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 236.284
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 20 03578
( 220 ) 2020.11.21.
( 732 ) Balogh Tamás László, Békéscsaba (HU)
( 541 ) Munkácsy Torta
( 511 ) 30

Cukrászáru; desszert mousse-ok [cukrászáru]; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); tejes cukrászáruk; zselét tartalmazó cukrászáruk; gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy
ízesített]; gyümölcsös sütemények/torták; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés tortadara; tortamázak;
tortakosárkák; bevont torták; csokoládéval bevont sütemények, torták; torták cukrokból; fondant, tortamáz;
tortajég [cukormáz, cukorbevonat]; cukorból készült tortadíszek; ostya kosárkák, torta alapok; cukormázak
süteményekhez; cukormázas gyümölcsös sütemények, torták; tejszínes, krémes sütemények, torták; csokoládé
alapú termékek; csokoládé; csokoládébevonatos gyümölcsök; csokoládédesszertek; csokoládék; csokoládés
sütemények; sütemények; torta; torták [gâteau]; csokoládé pasztillák; csokoládé bonbon; bonbon; tortaszelet.
( 111 ) 236.285
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01861
( 220 ) 2021.05.10.
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( 732 ) HSG Consulting Kft., Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 35

Számítógépesített on-line rendelési szolgáltatások.

( 111 ) 236.286
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 00771
( 220 ) 2021.02.26.
( 732 ) Roche (Magyarország) Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean és Zalaváry és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás.

41

Nevelés; szakmai képzés.

44

Orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 236.287
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01436
( 220 ) 2021.04.06.
( 732 ) Gém Péter András, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára; aktatáskák, irattáskák és
diplomata táskák; alkalmi táskák [clutch]; bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült táskák és pénztárcák;
cipőtároló zsákok, cipőtartó táskák; estélyi táskák; guruló táskák; gurulós táskák; hétköznapi, utcai táskák;
hétvégi táskák; irattáskák, üzleti táskák; kozmetikai táskák; sportruházathoz használt táskák; táskák, kézitáskák;
hátizsákok, táskák hegymászóknak; táskák sportruházathoz; táskák légi utazáshoz; vállon átvethető táskák;
vízálló táskák.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 236.288
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01453
( 220 ) 2021.04.07.
( 732 ) Lokal Brand Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest
( 546 )
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Vállpántok [táskákhoz]; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák [clutch]; atlétikai táskák;

bőrből készült táskák és pénztárcák; bőrutánzatból készült táskák; csizma- és síbakancstartó táskák; cipőtároló
zsákok, cipőtartó táskák; estélyi táskák; fogantyúk [táskák]; frottír táskák; guruló táskák; gurulós táskák;
hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hétvégi táskák; hordozótokok, táskák; irattáskák,
üzleti táskák; kerekekkel ellátott táskák; kötött táskák, nem nemesfémből; kozmetikai táskák; oldalhordozó táskák
csecsemők hordozására; öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák; összehúzható szájú táskák; piperecikkek szállítására
szolgáló tisztasági táskák; sportruházathoz használt táskák; táskák, hátizsákok táborozóknak; táskák, kézitáskák;
táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; vállon átvethető táskák; vízálló táskák.
( 111 ) 236.289
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 00612
( 220 ) 2021.02.16.
( 732 ) Special Effects International Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Molnár és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38
41

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

( 111 ) 236.290
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01394
( 220 ) 2021.04.01.
( 732 ) GSK Consumer Healthcare SARL, Prangins (CH)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NEOBLOCK
( 511 ) 5

Fertőtlenítőszerek, vírusellenes spray-k.

( 111 ) 236.291
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01731
( 220 ) 2021.04.28.
( 732 ) Kiszel Attila, Tát (HU)
( 740 ) Dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Aszfaltozás; autópálya-hálózatok építése; autópályák építése; beton fényezés; betonfeszítés; betonburkolás;

betonozás; betonsimítás; felületi bevonatok alkalmazása; festékszórás; festés és lakkozás; festési munkák; utak
aszfaltozása; utak építése; útburkolás; útburkolati csíkok felfestése; útburkolatok felületmegmunkálása;
útburkolatok tömítése; útburkoló szolgáltatások; útpályák építése; útépítés.
( 111 ) 236.292
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01732
( 220 ) 2021.04.28.
( 732 ) Kiszel Attila, Tát (HU)
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( 740 ) Dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 37

Aszfaltozás; autópálya-hálózatok építése; autópályák építése; beton fényezés; betonburkolás; betonfeszítés;

betonozás; betonsimítás; felületi bevonatok alkalmazása; festékszórás; festés és lakkozás; festési munkák; utak
építése; utak aszfaltozása; útburkolás; útburkolati csíkok felfestése; útburkolatok felületmegmunkálása;
útburkolatok tömítése; útburkoló szolgáltatások; útépítés; útpályák építése.
( 111 ) 236.293
( 151 ) 2021.11.17.
( 210 ) M 21 01733
( 220 ) 2021.04.28.
( 732 ) Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, Budapest (HU)
( 541 ) DUIHK
( 511 ) 35

Kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások; üzleti bemutatók, rendezvények

lebonyolítása; szakvásárok rendezése; szakmai bemutatók rendezése; rendezvények, kiállítások, vásárok és
bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; kereskedelmi információkutatási
tanulmányok; piacanalízis; piaci beszámolók, jelentések készítése; piaci beszámolók és tanulmányok; statisztikai
elemzés és jelentéskészítés.
41

Coaching [tréning]; coaching gazdasági és menedzselési témákban; értékesítési tréninggel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; képzés a kommunikációs technikák terén; oktatási célú szemináriumok szervezése;
ügyvezetői képzés.
45

Mediációs szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; előírásoknak való

megfelelés ellenőrzése; engedélyek jogi ügyintézése; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban;
joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi konzultációs
szolgáltatások; jogi kutatás; jogi szakvélemények készítése; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás.
( 111 ) 236.294
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01745
( 220 ) 2021.04.29.
( 732 ) Kecskeméti Nyugati Ipari Park Kft., Kecskemét (Kadafalva) (HU)
( 740 ) Süle Anita, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.

( 111 ) 236.296
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01911
( 220 ) 2021.05.12.
( 732 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) SÁGA FINI MINI
( 511 ) 29

Hús, baromfihús.

( 111 ) 236.297
( 151 ) 2021.11.22.
( 210 ) M 20 03198
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( 220 ) 2020.10.26.
( 732 ) SPRITZ International Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Üröm (HU)
( 740 ) Dr. Kalló János Márk, Budapest
( 541 ) Virtuális pincér
( 511 ) 9

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

számítógépek és számítógépes perifériák.
42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 236.301
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 00602
( 220 ) 2021.02.15.
( 732 ) DaoYin Stúdió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 541 ) WuShuang DaoYin
( 511 ) 41

Akupunktúrás képzés; bodywork-terápia oktatás; csontkovácsolással kapcsolatos oktatás; csoportos edzés

oktatása; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek
rendezése; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; edzőtermi órák;
edzőtermi szolgáltatások; egészség- és fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; egészséggel és biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások;
egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészségüggyel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségügyi és
wellness képzés; egészségügyi képzés; egészségügyi oktatási szolgáltatások; egészségügyi problémák
elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; egészségügyi tanfolyamok szervezése; egészségvédelem és táplálkozás
terén nyújtott képzés; oktatási szolgáltatások az egészségügy területén; oktató jellegű egészségmegőrzési és
erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; oktatási és képzési szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz
kapcsolódóan; oktatási és képzési szolgáltatások a foglalkozás-egészségügy és -biztonság terén; orvosi,
egészségügyi képzés és tanítás; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; testi egészség oktatás; támogató
oktatóprogramok vezetése egészségügyi szakemberek részére; életmód tanácsadás (képzés); gyógyászattal
kapcsolatos tanfolyamok; gyógyászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyógyászati továbbképző
tanfolyamok biztosítása; harcművészeti oktatás; harcművészeti képzés; kínai harcművészetek oktatása;
meditációs képzés, tréning; meditációs gyakorlatok tanítása; orvosi témájú oktatási tanfolyamok lebonyolítása;
spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; személyiségfejlesztő tanfolyamok;
személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tréning; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok,
képzések szervezése; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése,
tartása; tanfolyamszervezés; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedzéssel kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedző órák; testmozgással kapcsolatos oktatás
biztosítása; testnevelés; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások; torna oktatás; tornaórák tartása;
tornatanítás; tornatanítás nyújtása; továbbképzés; továbbképzési tanfolyamok szervezése; továbbképzési
szemináriumok szervezése; workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok [képzés] szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; workshopok [képzés]
szervezése, lebonyolítása és rendezése.
44

Meditációs szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; csontkovács szolgáltatások; egészségi

állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; egészségügyi szolgáltatások
nyújtása; egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; kiropraktikával
kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak kezelésére;
egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának felméréséhez; egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadó
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szolgáltatások; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; emberi egészségügyi szolgáltatások; fizikai

rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások;
fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások; fogyókúrás programok tervezésével kapcsolatos
szolgáltatások; fogyókúrás programokkal kapcsolatos szolgáltatások; fogyással kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; fogyással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fogyókúrához kapcsolódó tanácsadó
szolgáltatások; ízületi ficam, rándulás, csonttörés vagy hasonlók kezelése (judo-seifuku); ízületi ficamok,
rándulások vagy csonttörések kezelésével kapcsolatos tájékoztatás; irányított egészségügyi szolgáltatások;
kiropraktika; kiropraktikai szolgáltatás; kiropraktikával kapcsolatos tájékoztatás; kiropraktőr szolgáltatásai;
mentális egészség szolgáltatások; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos
szolgáltatások]; személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; meridiánkaparó terápia
(gua sha); egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; orvosi, egészségügyi
szolgáltatások biztosítása; reflexológia; reflexológiai szolgáltatások; regeneráló orvosi szolgáltatások;
rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás;
terápiás masszázzsal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések;
testművészet; testművészeti szolgáltatások; testsúlycsökkentési szolgáltatások; testsúlycsökkentő programok
tervezése.
( 111 ) 236.302
( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01252
( 220 ) 2021.03.24.
( 732 ) Bocska Edit, Komárom (HU)
( 541 ) BOCSKA HALÁSZLÉ
( 511 ) 29

Halból készített élelmiszertermékek.

( 111 ) 236.305
( 151 ) 2021.11.22.
( 210 ) M 21 01586
( 220 ) 2021.04.19.
( 732 ) Lázár György, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pavane Nemzeti Zászlóforgató Csoport
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; mozgáskultúra,

mozgásművészet fejlesztése, terjesztése; zászlóforgatás művészetének oktatása, bemutatása; kultúrális- és
tánchagyományok őrzése, terjesztése.
( 111 ) 236.306
( 151 ) 2021.11.22.
( 210 ) M 21 01587
( 220 ) 2021.04.19.
( 732 ) Fóris Péter, Budapest (HU)
Nagy Noah, Pázmánd (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 236.307
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( 151 ) 2021.11.12.
( 210 ) M 21 01591
( 220 ) 2021.04.19.
( 732 ) Adventor Hotel Kft., Bük (HU)
( 740 ) Dr. Rózsa Dániel, Budapest
( 541 ) Fagus Hotel
( 511 ) 35

Szállodai üzletvezetés; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; szállodák által nyújtott titkársági szolgáltatások; szállodák üzletvezetése; szállodákkal kapcsolatos
hirdetési szolgáltatások; szállodakomplexumok üzleti menedzsmentje; szállodavezetési szolgáltatások; digitális
reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,
reklámcédulák és minták] terjesztése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások
televíziós, rádiós, postai úton; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten használható
reklámok összeállítása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi- és
lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése
reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; reklámanyagok online terjesztése;
reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák,
áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi];
reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozási,
promóciós és PR szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek megjelentetése; szabadtéri
reklámozás, hirdetés; utazások promóciója [reklámozása]; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;
marketing-szolgáltatások az utazás területén; üzletvezetési konzultáció üzleti utazás terén.
41

Szállodai takarítással kapcsolatos képzési szolgáltatások; szállodák által biztosított szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztató létesítmények biztosítása szállodákban; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások];
borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból;
ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; csoportos szabadidős tevékenységek
rendezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális
célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; gálák, díszünnepélyek rendezése; karaoke szolgáltatások
nyújtása; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése;
közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú
bemutatók rendezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú
ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális szolgáltatások;
kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés;
rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport- és fitneszszolgáltatások; sport és fitnesz; sport- és
kulturális tevékenységek; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése;
szabadidős szolgáltatások.
43

Foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez;

helyfoglalás szállodákban; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online
információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;
szállásfoglalás szállodákba; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai catering szolgáltatások; szállodai
elhelyezés értékelése; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése;
szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási
szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai
szálláshelyek megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók
számára; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szállodák,
szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal
kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információk;
szállodakomplexumok; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; esküvői fogadások
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rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; bár- és éttermi szolgáltatások; alkoholos

italok felszolgálása; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); étel- és italkészítés; étel- és italkészítési
szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok
szolgáltatása vendégek számára; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,
beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; fagylaltozók, fagylaltozói
szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások.
44

Bőrápolási szolgáltatások; fodrász szolgáltatás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; jakuzzi,

pezsgőfürdő szolgáltatások; körömápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; közfürdő
szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; masszázs
szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szaunák üzemeltetése; szolárium szolgáltatások; aromaterápiás
szolgáltatások.
( 111 ) 236.308
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 00423
( 220 ) 2021.02.08.
( 732 ) Weiwei Vendéglátó Kft., Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 21
43

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.
Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

( 111 ) 236.309
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01746
( 220 ) 2021.04.29.
( 732 ) Kajner Péterné Szabadkai Andrea, Őrbottyán (HU)
( 541 ) Élményparaszt
( 511 ) 41

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

( 111 ) 236.310
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01750
( 220 ) 2021.04.30.
( 732 ) Csóll Péter, Eger (HU)
( 740 ) dr. Sili Dóra, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Édesipari termék; csokoládé; cukrászsütemény; cukrászkészítmény; sütemény; fagylalt; jégkrém;

aprósütemény; szaloncukor; szaloncukor válogatás; dobozos szaloncukor; desszert; dobozos desszert; kakaó;
kakaós édesipari termék; keksz; marcipán; bonbon; praliné; torta; cukorka; profiterol.
( 111 ) 236.311
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01751
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( 220 ) 2021.04.30.
( 732 ) Merkbau Zrt., Kiskunhalas (HU)
( 740 ) dr. Sili Dóra, Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

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

( 111 ) 236.312
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01755
( 220 ) 2021.04.30.
( 732 ) Kiss Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) BORICS Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Friss eper.

( 111 ) 236.313
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01756
( 220 ) 2021.04.30.
( 732 ) BOIRON, MESSIMY (FR)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) BOIRON, Mert egészsége a legnagyobb tiszteletet érdemli
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; fényezőszerek bútorokhoz és padlóhoz; tisztító-,

fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; toalett szappanok; testápoló dezodorok; egészségügyi
készítmények mint piperecikkek; illatszerek, esszenciális olajok (illóolajok), kozmetikai szerek, krémek testre és
arcra, tisztító tejek kozmetikai használatra, kozmetikai maszkok; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; puhító
hintőpor pipere célokra; fürdő- és tusolózselé; napolajok, krémek és tejek; nem gyógyhatású ajakrúzsok; nyugtató
kozmetikai balzsamok, krémek, pomádék és kenőcsök; hidratáló kozmetikai balzsamok, krémek, pomádék,
kenőcsök, hajápoló folyadékok; kozmetikai balzsamok és krémek hajra; samponok; szájhigiénés készítmények;
szájvizek, nem gyógyászati célra; nem gyógyhatású fogkrémek; nem gyógyhatású fogkrémek paszta, gél vagy
rágógumi formájában.
5

Gyógyszerészeti készítmények, homeopátiás gyógyszerek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények;

gyógyszeres fogkrémek; szájöblítők gyógyászati használatra; dezodorok; egészségügyi készítmények gyógyászati
célokra; higiéniai készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált
diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok,
kötszeranyagok; orvosi és sebészeti kötszerek; szorítókötések, borogatások; gyógyszeres borogatások; sterilizáló
termékek; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; tartályok gyógyszerek

alkalmazására, adagolására; csövek orvosi használatra gyógyszerek beadásához; fecskendők gyógyszerekhez;
kanalak gyógyszerek beadásához; cseppentők gyógyszerek beadásához; tabletta adagolók orvosi használatra
gyógyszerek elosztásához és adagolásához betegek számára; kémiailag aktivált hideg zselés borogatások orvosi
használatra; kémiailag aktivált forró zselés borogatások orvosi használatra; termoelektromos borogatások
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(sebészeti); kompressziós ruhák; nyomókötések; sebészeti steril lepedők; rugalmas kötszerek; művégtagok,

műszemek és műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök
fogyatékkal élő személyek számára; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők
gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.
( 111 ) 236.314
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01757
( 220 ) 2021.04.30.
( 732 ) Magyar Művészeti Innovációs Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
(HU)
( 740 ) Dr. Viszlói Tamás László, Gödöllő
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 236.315
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01758
( 220 ) 2021.04.30.
( 732 ) Magyar Művészeti Innovációs Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
(HU)
( 740 ) Dr. Viszlói Tamás László, Gödöllő
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 236.316
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01926
( 220 ) 2021.05.14.
( 732 ) Schoco Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
32

Édesipari termékek; fagylalt, jégkrém.
Alkoholmentes italok, üdítők.

( 111 ) 236.318
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01930
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( 220 ) 2021.05.14.
( 732 ) Diagpro Home Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 10

Orvosi diagnosztikai műszerek, eszközök; diagnosztikai eszközök vírusok vizsgálatához; gyógyászati célú

diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére szolgáló eszközök.
35

Kis- és nagykereskedelmi tevékenységek diagnosztikai műszerek, eszközök vonatkozásában.

( 111 ) 236.319
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01935
( 220 ) 2021.05.14.
( 732 ) Premium Quality Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Mészáros Milán, Szeged
( 546 )
( 511 ) 20
24

Párnák, díszpárnák; párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak.
Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból; dunyhák,

paplanok.
( 111 ) 236.320
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 02276
( 220 ) 2021.06.09.
( 732 ) Takács Dániel, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.321
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 02629
( 220 ) 2021.07.02.
( 732 ) AImotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Mesterséges intelligenciára optimalizált hardveregységek neurális hálózatokhoz való használatra; skálázható

hardvermegoldások mesterséges intelligencia funkcionalitásainak gyorsításához részben automatizált és autonóm
vezetéshez; adatfeldolgozó hardveregységek és szoftver neurális hálózatokhoz való használatra; számítógépes
hardver komponensek, nevezetesen félvezető eszközök, félvezető chipek és FPGA (programozható kapumátrix)
eszközök adatfeldolgozáshoz és mesterséges intelligencia funkcionalitásokhoz.
( 111 ) 236.322
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 02631
( 220 ) 2021.07.02.
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( 732 ) AImotive Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Szoftverek; számítógépes szoftverek; számítógépes operációs rendszerek; operációs rendszerprogramok;

eszközök, rendszerek, számítógépes szoftverek és hardverek a vezetést segítő, parkolást segítő, biztonsági,
szimulációs és mesterséges intelligencia funkcionalitások terén és részben automatizált, önvezető és autonóm
járművek üzemeltetéséhez; számítógép szoftver és hardver a következőkhöz: mesterséges intelligencia, mély
tanulás, számítógépes látás, képanalizálás, autonóm jármű monitorozása és vezérlése, vezető-támogatott jármű
monitorozása és vezérlése, ember-gép interfészek járművekhez, jármű alrendszer monitorozása és vezérlése,
objektum-érzékelés, sávérzékelés, szemantikus szegmentálás járművezérléshez, többobjektumos követés,
döntéshozás járművezérléshez, navigálás és térkép létrehozás, objektum-felismerés; érzékelők és detektorok;
kamerák; IR kamerák; hordozható GPS egységek; elektromos és elektronikus érzékelők és detektoregységek;
vezetést segítő és biztonsági eszközök és rendszerek, nevezetesen előrefelé ütközésre figyelmeztető rendszerek,
autonóm vészfékek, hátrafelé ütközésre figyelmeztető rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek,
sávban maradást segítő rendszerek, holtteret érzékelő rendszerek, adaptív menetvezérlő rendszerek, automatizált
sávközéptartó rendszerek, autópályás segítő rendszerek, automatizált forgalmi dugó pilóták; parkolást segítő
eszközök és rendszerek, nevezetesen okos parkolást segítő rendszerek, parkolás érzékelők előre-hátra,
automatizált parkolási rendszerek; látássegítő vezetési eszközök és rendszerek; számítógép szoftver és hardver
részben automatizált, önvezető és autonóm járművek működtetéséhez; számítógép szoftver és hardverrészben
automatizált, önvezető és autonóm járművekkel történő használatra; részben automatizált, önvezető és autonóm
funkcionalitásokat lehetővé tevő, neurális hálózatokat használó számítógép szoftver; számítógép szoftver és
hardver részben automatizált, önvezető és autonóm járművekhez, nevezetesen a következőkhöz: mesterséges
intelligencia, mély tanulás, számítógépes látás, képanalizálás, képfelismerés, részben automatizált és autonóm
jármű monitorozása és vezérlése, vezető-támogatott jármű monitorozása és vezérlése, jármű alrendszer
monitorozása és vezérlése, döntéshozás járművezérléshez, adaptálás különböző vezetési kultúrákhoz és
helyzetspecifikus vezetési stílusokhoz, ember-gép interfészek járművekhez, objektum-érzékelés, sávérzékelés,
szemantikus szegmentálás járművezérléshez, többobjektumos követés, környező objektumok mozgási
mintázatának követése és előrejelzése, vészhelyzetek felismerése, navigáció és sajáthely meghatározás,
arcanalízis és képfelismerés; részben automatizált, önvezető és autonóm járműveknél alkalmazható mesterséges
intelligencia berendezések, készülékek és szoftver; berendezések képfeldolgozáshoz; navigációs, irányítási,
nyomkövetési, célmeghatározó és térképkészítő eszközök és rendszerek részben automatizált, önvezető és
autonóm járművek működtetéséhez; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftver; mesterséges intelligencia
szoftver járművekhez; mesterséges neurális hálózatok; szenzorok helymeghatározáshoz; számítógépes szoftver és
hardver szimulációs környezetekhez; szoftver és hardver szimulációs környezetekhez önvezető és autonóm
járműfunkcionalitások tesztelésére és betanítására; szimulációs környezetek önvezető és autonóm
járműfunkcionalitások teljes és komponensenkénti tesztelésének lehetővé tételére; 3D-s objektumok
fotorealisztikus képeit megjelenítő, valós idejű szimulációs környezetek neurális hálózatok betanításához;
számítógépes szoftver virtuális validáláshoz; virtuális környezet ADAS és automatizált vezetés verifikáláshoz és
validáláshoz; érzékelők szimulálására szolgáló 3D-s környezetszimulátor automatizált vezetés észlelési
komponenseinek teszteléséhez; tesztmenedzsment keretrendszer szimulációhoz és teszteléshez; számítógépes
szoftver és hardver mesterséges intelligencia funkcionalitásaihoz; mesterséges intelligenciára optimalizált hardver
egységek neurális hálózatokhoz való használatra; skálázható hardvermegoldások mesterséges intelligencia
funkcionalitásainak gyorsításához; skálázható hardvermegoldások mesterséges intelligencia funkcionalitásainak
gyorsításához részben automatizált és autonóm vezetéshez; adatfeldolgozó hardveregységek és szoftver neurális
hálózatokhoz való használatra; számítógépes hardver komponensek, nevezetesen félvezető eszközök, félvezető
chipek és FPGA (programozható kapumátrix) eszközök adatfeldolgozáshoz és mesterséges intelligencia
funkcionalitásokhoz.
12

Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; gépkocsik; vízi járművek; járművek
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részei és szerelvényei; szárazföldi gépjárművek és azok részei és szerelvényei; önvezető autók; automata vezetésű

autók; autonóm autók; részben automatizált autók; vezető nélküli autók; önvezető szállítóeszközök; önvezető
szárazföldi járművek; önvezető elektromos járművek; vonóerő-szabályozó rendszerek járművekhez; stabilitást
szabályozó rendszerek járművekhez; pneumatikus sebességváltó-vezérlőrendszerek járművekhez;
riasztórendszerek járművekhez; fékberendezések járművekhez.
42

Információtechnológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások, valamint kapcsolódó

kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;
számítógépes hardver fejlesztése; webtárhely szolgáltatások és szoftver-szolgáltatások, valamint szoftver
bérbeadása; számítógépes hardverek és felszerelések bérbeadása; információtechnológiai biztonság, védelem és
helyreállítás; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások;
mérnöki szolgáltatások járművekhez való vezetősegítő rendszerek, alkatrészek, tartozékok és elemek terén;
vezetősegítő, részben automatizált, önvezető és autonóm rendszerek kutatása, fejlesztése és tervezése;
szoftverfejlesztés; szoftverfejlesztés gépjárművekhez; gépjárművekhez, képfeldolgozó eszközökhöz és navigációs
eszközökhöz használt szoftverek kutatása, fejlesztése és tervezése; járműbiztonsággal, utasbiztonsággal,
járművezetők segítésére és figyelmeztetésére szolgáló rendszerekkel, és részben automatizált, önvezető és
autonóm járművekkel kapcsolatos fejlesztési és kutatási szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és
minőségellenőrzés; terméktesztelési szolgáltatások; járműbiztonsági és utasbiztonsági tesztelés; önvezető
járművek tesztelése, önvezető járművek rendszereinek tesztelése és fejlesztése; szárazföldi járművekkel
kapcsolatos biztonsági tesztelési szolgáltatások; mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek kutatása,
fejlesztése és tervezése; mindezen szolgáltatásokkal kapcsolatos konzultációs és információs szolgáltatások.
( 111 ) 236.323
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 02632
( 220 ) 2021.07.02.
( 732 ) AImotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Vezetést segítő és biztonsági eszközök és rendszerek, nevezetesen előrefelé ütközésre figyelmeztető

rendszerek, autonóm vészfékek, hátrafelé ütközésre figyelmeztető rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető
rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek, sávban maradást segítő rendszerek, holtteret érzékelő
rendszerek, adaptív menetvezérlő rendszerek, automatizált sávközéptartó rendszerek, autópályás segítő
rendszerek, automatizált forgalmi dugó pilóták; parkolást segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen okos
parkolást segítő rendszerek, parkolás érzékelők előre-hátra, automatizált parkolási rendszerek; látássegítő vezetési
eszközök és rendszerek; számítógép szoftver és hardver részben automatizált, önvezető és autonóm járművek
működtetéséhez; számítógép szoftver és hardver részben automatizált, önvezető és autonóm járművekkel történő
használatra; részben automatizált, önvezető és autonóm funkcionalitásokat lehetővé tevő, neurális hálózatokat
használó számítógép szoftver; számítógép szoftver és hardver automatizált, önvezető és autonóm járművekhez,
nevezetesen a következőkhöz: mesterséges intelligencia, mély tanulás, számítógépes látás, képanalizálás,
képfelismerés, részben automatizált és autonóm jármű monitorozása és vezérlése, vezető-támogatott jármű
monitorozása és vezérlése, jármű alrendszer monitorozása és vezérlése, döntéshozás járművezérléshez, adaptálás
különböző vezetési kultúrákhoz és helyzetspecifikus vezetési stílusokhoz, ember-gép interfészek járművekhez,
objektum-érzékelés, sávérzékelés, szemantikus szegmentálás jármű vezérléshez, többobjektumos követés,
környező objektumok mozgási mintázatának követése és előrejelzése, vészhelyzetek felismerése, navigáció és
sajáthely maghatározás, arcanalízis és képfelismerés; részben automatizált, önvezető és autonóm járműveknél
alkalmazható mesterséges intelligencia berendezések, készülékek és szoftver; berendezések képfeldolgozáshoz;
navigációs, irányítási, nyomkövetési, célmeghatározó és térképkészítő eszközök és rendszerek részben
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automatizált, önvezető és autonóm járművek működtetéséhez; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftver;

mesterséges intelligencia szoftver járművekhez; mesterséges neurális hálózatok.
( 111 ) 236.324
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 02633
( 220 ) 2021.07.02.
( 732 ) AImotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftver és hardver szimulációs környezetekhez; szoftver és hardver szimulációs

környezetekhez önvezető és autonóm járműfunkcionalitások tesztelésére és betanítására; szimulációs környezetek
önvezető és autonóm járműfunkcionalitások teljes és kompenensenkénti tesztelésének lehetővé tételére; 3D-s
objektumok fotorealisztikus képeit megjelenítő, valós idejű szimulációs környezetek neurális hálózatok
betanításához; számítógépes szoftver virtuális validáláshoz; virtuális környezet ADAS és automatizált vezetés
verifikáláshoz és validáláshoz, érzékelők szimulálására szolgáló 3D-s környezetszimulátor automatizált vezetés
észlelési komponenseinek teszteléséhez; tesztmenedzsment keretrendszer szimulációhoz és teszteléshez.
( 111 ) 236.325
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 02098
( 220 ) 2021.05.26.
( 732 ) Invitech ICT Services Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Haraszthyová Kitty, Budaörs
( 546 )
( 511 ) 38

Távközlési szolgáltatások.

( 111 ) 236.327
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 02105
( 220 ) 2021.05.27.
( 732 ) Pandan Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) Dr. Somogyi Andrea, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Műanyagfóliák csomagolásra.

( 111 ) 236.328
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 02110
( 220 ) 2021.05.27.
( 732 ) Bartha Hedvig, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Huncut randi
( 511 ) 28

Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak; videojátékok; társasjátékok; táblajátékok; táblajáték gyűjtemények;

többrendeltetésű játékok gyermekeknek.
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( 111 ) 236.329
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 02275
( 220 ) 2021.06.09.
( 732 ) BERTIS HUNGARY Kft., Dunakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Elsősorban húst tartalmazó fagyasztott ételek; főként húsból álló készételek; főként húst tartalmazó

készételek; főtt húsételek; gőzölt tojásos húslevesféle, egytálétel sok zöldségfélével; húsalapú snack-ételek;
húsgombócok; húslevesek, erőlevesek; kalbi [grillezett húsétel]; készételek húsból; konyhakész hús; quenelles
[hosszúkás gombócok halból, csirkehúsból vagy más húsból]; quenelles [húsgombócok]; tajine [elkészített hús,
hal vagy zöldség]; teljesen vagy lényegében húsból készült készételek; alacsony zsírtartalmú tejtermékekből
készült szendvicskrémek; elsősorban tejtermékből készített kávékrémporok; krémpor [tejtermékek]; növényi
tejszín [tejtermék-helyettesítő]; tejszín [tejtermékek]; tejtermékalapú szendvicskrémek; tejtermékek;
tejtermékekből készült desszertek; tejtermékekből készült italok; botifarra kolbász; bratwurst kolbász; chorizo
kolbász; füstölt kolbászok; kolbász; kolbászhús; kolbászok; kolbászok, tartósítva; kolbásztermékek; levegőn
szárított kolbászok; nyers kolbász; szalámi; friss húsok; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; sajtok; sajttermékek;
hús és hústermékek; hús, feldolgozott hústermékek, disznóhús, disznósajt, disznózsír, húsból készült étkezési
termék, szalona; főként szalonnát tartalmazó készételek; puffasztott szalonnabőr, sertésbőr; sült sertés hasalja
szalonna [samgyeopsal]; szalonnabőr; szalonnabőrök.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; reklám tevékenység,

kereskedelem.
( 111 ) 236.330
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 02104
( 220 ) 2021.05.26.
( 732 ) dr. Prónay Bence, Budapest (HU)
( 541 ) Aura render
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés.
( 111 ) 236.331
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01931
( 220 ) 2021.05.14.
( 732 ) Metalcontrol Kft., Miskolc (HU)
( 546 )
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási
szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1);
anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés;
dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó
felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági
tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhasználói hitelesítési
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szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online

szoftveralkalmazásokhoz; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása
elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások
(2); grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hegesztéssel kapcsolatos kutatás;
hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében; honlap-alapú
adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];
honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;
internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés];
kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;
környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;
lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával
kapcsolatos mérések, földmérés; mérőórák bérbeadása energiafogyasztás rögzítésére; meteorológiai előrejelzés,
minőségellenőrzés; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; olaj-, gáz- és
bányaipari kutatási szolgáltatások; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos
felmérések készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); szakszövegek írása; számítástechnikai
tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;
számítógépek bérbeadása; számítógépes adat-helyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás;
számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete
jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek
felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;
számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos
tanácsadás; számítógép-programozás; számítógépszoftver-tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus
felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; szerver hosting,
szerverbérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás, szoftver
mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás;
technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; térképészet;
természeti katasztrófák tudományos és technikai kutatása; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak
feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés;
vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz alatti kutatás, feltárás;
vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
( 111 ) 236.332
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01927
( 220 ) 2021.05.14.
( 732 ) Edmond Pharma Srl., Paderno Dugnano (IT)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ESTECLIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 111 ) 236.333
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01921
( 220 ) 2021.05.13.
( 732 ) Wellyou Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Elektronikus kiadványok nnegjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása;

elektronikus szövegek megjelentetése; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és
könyvek megjelentetése elektronikus formában; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése;
podcastok létrehozása [írása]; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; újság kiadása ügyfelek
számára az interneten; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása;
videostúdiók szolgáltatásai; WEB-es újságok megjelentetése; multimédiás anyagok online kiadása; videók
gyártása; videók, videofelvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása; hang- és videofelvételek készítése;
audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; speciális effektes animációk készítése filmekhez
és videókhoz; online újságírás; cikkek, interjúk, videók és podcastok készítése.
( 111 ) 236.334
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01583
( 220 ) 2021.04.19.
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZICCER
( 511 ) 30

Kakaó; kakaó- és csokoládéalapú italok és készítmények ilyen italok készítéséhez; csokoládé, nem

gyógyszeres édességek, csokoládé és cukrászáruk; keksz, ostya, sütemény, péksütemény, sajttorták, sült és
tésztatermékek; gabonafélékből készült készítmények; ehető jégkrémek, nevezetesen fagylalttermékek,
fagyasztott édességek és desszertek; hűtött cukrásztermékek és desszertek; csokoládékrémek.
( 111 ) 236.335
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 00664
( 220 ) 2021.02.22.
( 732 ) Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd., Beijing (CN)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Tea; tea alapú italok; kamilla-alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek.

( 111 ) 236.336
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 00611
( 220 ) 2021.02.16.
( 732 ) Capella Design Kft., Vác (HU)
( 541 ) CAPELLA
( 511 ) 25

Fürdőruha; fehérnemű.

( 111 ) 236.337
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 00791
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( 220 ) 2021.03.01.
( 732 ) Bass Music Kft., Budapest, VI. (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Bandana kendők; baseball sapka; baseball sapkák; csuklyák, kapucnik [ruházat]; ellenzős sapkák; fejfedők

horgászathoz; fejkendő; fejkendők; fejpántok sportoláshoz; fejre való sálak, fejkendők; homlokpánt;
horgászsapkák; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó fejpántok; izzadtságfelszívó pántok teniszezéshez;
kendők fejre; kendők [ruházat]; kötött sapkák; napellenzők; napellenzők [fejfedők]; napellenzők [ruházat];
napvédő kalapok; raszta sapkák, jamaicai sapkák; sapkák; sildek, napellenzők; sildek, napellenzők [fejfedők];
sildes, ellenzős fejfedők; sildes sapkák; sísapkák; sportsapkák; sport sapkák és baseball sapkák; strandkalapok;
termo fejfedők; textil fejkendők; úszósapkák; alsónadrágok, bugyik; bugyik; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók;
fehérnemű; férfi alsóneműk; fiú rövidnadrágok [alsóneműk]; köntösök, pongyolák; melltartók; pizsama;
pizsamaalsók; pizsamák; pizsamák [csak trikószövetből]; sportmelltartók; tangák; thermo alsóruházat; trikó
[alsónemű], kombiné; balerina cipők; baseball cipők; bebújós cipők; cipők kocogáshoz; cipőtalpra húzható
védőzacskó/anyag; edzőcipők; edzőcipők, sportcipők; esőcipők; férfi és női lábbeli; férfi lábbeli; flip-flop
papucsok, strandpapucsok; fonott talpú cipők vagy szandálok; fürdőpapucsok; fürdőszandálok, fürdőcipők;
futócipők; gumicsizmák; gumi lábbelik; gumicsizmák (ashida); kosárlabda cipők; kosárlabdacipők; műanyag
papucsok; női lábbeli; női lábbelik; női szandálok; összehajtható női papucsok; papucsok; PVC-ből készült
lábbelik; sárcipők, gumicsizmák; sportcipő; sportcipők; sportcipők, atlétacipők; strandcipők; strandlábbelik;
szabadidő lábbelik; szabadidőcipők; szandálok; szandálok és strandcipők; tánccipők; tépőzáras cipők; tornacipők,
edzőtermi cipők; tornaruházat; vízálló csizmák, bakancsok; vízhatlan cipők; alsónemű és hálóruházat; alul
összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; amerikai focimellények;
atlétatrikók; baseball mezek, egyenruhák; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; bermuda nadrágok;
biciklisnadrágok; bikinik; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bokazoknik; boksz-nadrágok;
bomberdzsekik; bőrövek; bőrövek [ruházat]; buggyos térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyogónadrágok,
buggyos rövidnadrágok; capri nadrágok; cső felsők; csősálak; csukló szalagok; csuklómelegítők; csuklyák,
tompok; csúszásgátló zoknik; derékszíjak, övek; dzsekik; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik,
ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/
kötöttáruk]; elöl gombolós hawaii mintás ingek; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek;
esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok; esőponcsók; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; farmer
kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat;
favágó-kockás dzsekik; fejpánt, izzadás felfogására; fejpántok izzadás felfogására; felsőkabátok; felsőruházat;
fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és
fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi fürdőnadrágok; férfi felsőruházat; férfi kabátok; férfi, női és gyermek
ruházat; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú ruházat; focimellények; francia bugyik; fülvédők
[ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; futball mez
replikák, másolatok; futball mezek; futballmezek; futómezek; futónadrágok; futótrikók; gyapjúzoknik;
gyermekruházat; halászkabátok; hálós jelzőtrikók; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; hawaii
mintás ingek; hétköznapi, utcai viselet; hímzett ruhadarabok; hódeszkás ruhák; hónadrágok; hónaljvédők;
horgászingek; horgászmellények; hosszú ujjú pulóverek; hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; hőszigetelt
ruházat; időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat; ingek; ingelők, ingblúzok; ingfazonú dzsekik;
izzadásgátló zoknik; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok;
jampecruhák; játékvezetői, bírói egyenruhák; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek];
jelmezek; jelmezek, kosztümök; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; jógazoknik; kabátok, dzsekik; kabátok
nőknek; kalóz nadrágok; kámzsák; kantáros nadrágok, kertésznadrágok; kapucnis felsők; kapucnis
fürdőköpenyek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; kardigánok; kerékpáros nadrágok;
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készruhák; kesztyű, mint ruházat; kesztyűk; kesztyűk [ruházat]; két gombsoros vastag katona kabát [pea coat];

kezeslábas overallok; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok [felsőruházat]; kezeslábasok, overallok;
khakiszínű nadrág [ruházat]; kifordítható dzsekik; kipárnázott ingek atlétikai használatra; kockás skótszoknyák;
környakas pulóverek; körsálak [ruházat]; kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák;
kötényruhák, kötények; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lábujjzoknik; lányka ruhák; legging nadrágok,
cicanadrágok; lezser, hétköznapi ingek; lovaglónadrágok; mankinik; matróz- és tengerészruházat; melegítő
felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik;
melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok,
melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények; mellények [gilet]; mellények [ruházat]; mezek; mezek
amerikai futballhoz; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; miniszoknyák; monokinik; műbőr övek;
nadrágok; nadrágok amerikai futballhoz; nadrágok hétköznapi viseletre; nadrágszoknyák; napozóruhák; női
felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női overallok; női ruhák; nyakbavalók; nyakpántos topok
[felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak [sálak]; nylon melegítők; nyomtatott pólók;
oldalzsebes nadrágok; öltözékek a ruházat védelmére; otthoni köntösök; otthoni ruházat; övek [ruházat];
overallok, munkaruhák; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok; papucszoknik; parkák; parkák (anorákok); parti
kalapok [ruházat]; pehelymellények; pénztartó övek [ruházat]; plüssruházat; polár gyapjúdzsekik; polár
pulóverek; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok,
dzsekik; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, kötényruhák; pulóverek, mezek; rash guard felső
ruházat; rögbi felsők; rögbi ingek; rögbi mezek; repülős ruhák; rögbi nadrágok; rövid együttesek [ruházat]; rövid
kertésznadrágok; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid ujjú sportingek; rövidnadrágok; rövidnadrágok
amerikai futballhoz; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok, shortok; rövidnadrágok, sortok; ruházat
halászoknak; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; sálak; sálak [ruházati cikkek]; sálak [nyaksálak];
selyemövek, vállszalagok; sídzsekik; símaszkok; sivatagi cipők; skortok [sportszoknyák]; skótszoknyák;
snowboard dzsekik, kabátok; sport felsők, topok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok;
sportkabátok; sportmellények; sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat; sportruházat [kivéve
golfkesztyűk]; sportzokni; sportzoknik; steppelt dzsekik [ruházat]; steppelt mellények; strandkendők;
strandköpenyek; strandöltözet; strandruhák; strandruházat; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidő ruházat;
szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; szabadidős ruházat; szafari dzsekik; szafari kabátok;
szélálló öltözék; szélálló ruházat; széldzsekik; széldzsekik, bomber dzsekik; szélmellények; szélnadrágok;
szemmaszkok; szoknyák; szörfruházat; szőtt ruházat; szőtt ingek; szövetből, ruhaanyagból készült övek;
sztreccs-nadrágok; tánc unitard [balett-trikók, táncruhák]; tánchoz való öltözékek; tánchoz viselt öltözék;
tankinik; télikabátok; tenisz shortok; tenisz szoknyák; tenisz zoknik; teniszingek; teniszpulóverek; teniszruhák;
teniszruházat; térdharisnyák; térdmelegítők [ruházat]; térdnadrágok; térdzoknik; terepszínű dzsekik; terepszínű
ingek; terepszínű kesztyűk; terepszínű mellények; terepszínű nadrágok; termo zoknik; testreszabott fürdőruhák
melltartókosárral; textilövek [ruházat]; tollbéléses overallok; tolltöltetes ruhák; topok [ruházati cikkek]; torna- és
balettruhák; tornanadrágok; tornaruhák; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítő felsők; tréningruhafelsők,
melegítőfelsők; trikók; ujjas dzsekik, kabátok; ujjatlan dzsekik, kabátok; ujjatlan kabátok, köpenyek; ujjatlan
kesztyűk; ujjatlan mezek, sportingek; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan trikók; úszódressz, fürdőruha; úszónadrágok;
úszónadrágok, fürdőnadrágok; v-nyakú pulóverek; vadászdzsekik; vadászmellények; vágott felsők; vállkendők;
vállkendő, nagykendő [csak trikószövetből]; vállkendők és fejkendők; vállkendők és stólák; vállkendők,
nagykendők; vállon viselt cikkek [ruházat]; vastag ingek; vászon ruházat; vízálló nadrágok; vízhatlan dzsekik;
vízálló ruházat vitorlázáshoz; vízálló ruhák szörfözéshez [windsurf, windszörf]; vízhatlan nadrágok; vízhatlan
felsőruházat; vízhatlan ruházat; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan szörfruházat; vízhatlan, vízálló ruházat;
vízhatlan zoknik; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zakók, dzsekik; zoknik; zoknik amerikai futballhoz; zoknik és
harisnyák; zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek; zsebkendők.
41

Blogírási szolgáltatások; brosúrák kiadása; dalok kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási

szolgáltatások; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok
megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés;
M3548

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 22. szám, 2021.11.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes

publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus magazinok kiadása;
elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak kiadása;
évkönyvek kiadása; fényképek közzététele; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és
könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése;
folyóiratok publikálása; füzetek kiadása; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; ismertetők kiadása;
katalógusok kiadása; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói szolgáltatások; kiadói
szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat);
kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok
megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás
megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás
megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok multimédiás megjelentetése; multimédia publikációk;
multimédiás anyagok online kiadása; napilapok multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása; online kiadványok
megjelentetése; online kiadói szolgáltatások; podcastok létrehozása [írása]; poszterkiadás; prospektusok kiadása;
rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása;
szórólapok megjelentetése; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása
elektronikus média formájában; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; újságírói szolgáltatások; újság kiadása
ügyfelek számára az interneten; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;
újságok kiadása; újságok megjelentetése; videostúdiók szolgáltatásai; web-es újságok megjelentetése; zeneátírási
szolgáltatások; zenei művek publikálása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások;
audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audio- és vizuális média biztosítása
kommunikációs hálózatokon keresztül; audiovizuális bemutatók; audiovizuális prezentációs bemutatókkal
kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; az interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása;
bálok szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; bohócok;
diákok rekreációs, szabadidős tevékenységekben való részvételének megszervezése; digitális zene szolgáltatása
MP3-as internetes weboldalakról; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; digitális
zeneszolgáltatás az internetről; díjátadók vendégül látása [szervezés]; diszkók szolgáltatásai; diszkókban nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; diszkotéka működtetése; dokumentumfilmek készítése; dokumentumfilmek
készítése közvetítés céljából; dokumentumfilmek készítése mozik részére; éjszakai klubok; éjszakai klubokban
nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő szórakoztató televízióműsorok
készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; előadóművész által nyújtott
szórakoztató szolgáltatások; előadóművészek művészeti vezetése; előadóművészek művészi vezetése;
előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató
tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; énekesek által nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; esküvői szórakoztatás megszervezése; felhasználói értékelések szolgáltatása
szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális
célokra; felvonulások szervezése; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok
szervezése szórakoztatási célokra; film stúdió szolgáltatások; fikciós szereplőket bemutató szórakoztató
szolgáltatások; filmbemutató szolgáltatások; filmek bemutatása; filmekkel kapcsolatos díjátadók lebonyolítása
[szervezés]; filmes szórakoztatás; filmfesztiválok lebonyolítása; filmforgalmazás; filmstúdiók; filmszínházak;
filmszínházak üzemeltetése; filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmszínházi szolgáltatások biztosítása;
filmszínházi szolgáltatások; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; fotóriportok készítése; gálák,
díszünnepélyek rendezése; görkorcsolya show-k bemutatása; gyermekek számára nyújtott szórakoztató
szolgáltatások; helyfoglalást biztosító ügynökségek a szórakoztatás területén; helyiségek biztosítása
szórakoztatási célokra; információk, magyarázó szövegek és cikkek rendelkezésre bocsátása a zene terén
számítógépes hálózatok útján; információnyújtás a zene terén; információnyújtás kulturális tevékenységekhez;
interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási
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szolgáltatások; játékfilm stúdió szolgáltatások; játékgépes szórakoztatási szolgáltatások; játékshow-k;

játékszolgáltatások intézése [szervezése]; játékszolgáltatások; játéktermek; játéktermek üzemeltetése; jegyfoglalás
koncertekre; jegyfoglalás szórakozóhelyekre; kabaré; kabarék és diszkók; kabaréklub szolgáltatások; karaoke bár
szolgáltatások; karaoke berendezések rendelkezésre bocsátása; karaoke felszerelések biztosítása; karaoke
felszerelések rendelkezésre bocsátása; karaoke létesítmények biztosítása; karaoke szolgáltatások nyújtása;
kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; klubok szórakoztató szolgáltatásai; klubszolgáltatások [diszkó];
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncerttermek,
varieték; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; könnyed szórakoztató szolgáltatások; közösségi
klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése; különleges effektek
készítése szórakoztatási célokra; különleges rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; kulturális
célú bemutatók rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú
műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális és
művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése;
kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k
szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális
tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális
tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; léggömb
dekorációs szolgáltatások; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; létesítmények biztosítása kültéri szabadidős
tevékenységekhez; létesítmények biztosítása élő zenekari fellépésekhez; létesítmények biztosítása
bridzsversenyekhez; létesítmények biztosítása játékos vetélkedőkhöz; létesítmények biztosítása szórakoztatási
célokra; létesítmények biztosítása filmek, show-k, színdarabok, zene bemutatására vagy oktató célú képzéshez;
létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; lézerbemutatók, lézershow-k; lézershow-k
[szórakoztatás]; megrendelésre történő dalszerzés nem reklámcélokra; mentorálás; mozi és színházi
szolgáltatások; mozi [filmvetítési] lehetőségek biztosítása; mozi szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi
szolgáltatások; mozifilmekkel kapcsolatos információnyújtás; mozik üzemeltetése; moziműsor-információs
szolgáltatások; mozishow-k tervezése; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor
szolgáltatások); népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; online
egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online információk szolgáltatása audio- és vizuális
médiával kapcsolatban; online interaktív szórakoztatás; online könyvismertetők megjelentetése; online nem
letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető képek biztosítása; online szórakoztatás; online
szórakoztatás nyújtása; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; partik tervezése és lebonyolítása
[szórakoztatás]; partik tervezése [szórakoztatás]; partik tervezésével kapcsolatos konzultáció; partiszervezés;
partiszervezési szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióprogram készítése;
rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós show-műsorok és programok
készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások;
rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádiós szórakoztatás; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás);
rajongói klubok; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rajongói, szurkolói klubok szervezése; rekreációs,
szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások;
show-k gyártása; show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; showműsorok tervezése; sportrendezvények
szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése
(szponzori, promotor szolgáltatás); sport- és kulturális tevékenységek; sportrendezvények szüneteiben biztosított
szórakoztatás; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős
szolgáltatások; szabadidős táborok; szabadidős tevékenységek biztosítása; szabadidős tevékenységekhez használt
helyszínek rendelkezésre bocsátása; szabadúszó újságírás; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;
szakmai kompetencia elismerése; színpadi show-k szervezése; szórakozáshoz kapcsolódó foglalási, jegyértékesítő
szolgáltatások; szórakozási lehetőségek biztosítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakozással
M3550

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 22. szám, 2021.11.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szórakozással kapcsolatos telefonos információs szolgáltatások;

szórakozóhelyek művészeti vezetése; szórakoztatás; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon
keresztül; szórakoztatás biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás divatbemutatók
formájában; szórakoztatás fényshow-k formájában; szórakoztatás görkorcsolyaversenyek formájában;
szórakoztatás iptv-n keresztül; szórakoztatás lézershow-k formájában; szórakoztatás mobiltelefonos televízió
formájában; szórakoztatás nyújtása globális kommunikációs hálózaton keresztül; szórakoztatás podcaston
keresztül; szórakoztatás telefon útján; szórakoztatás tévéműsorok formájában; szórakoztatási célú audiovizuális
bemutató szolgáltatások; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése;
szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;
szórakoztatási célú show-k rendezése; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú
ünnepségek szervezése; szórakoztatási célú ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási és szabadidős létesítmények
biztosítása; szórakoztatási információs szolgáltatások; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások;
szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások
mozielőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások mozifilmek formájában; szórakoztatási szolgáltatások
televízióműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése
formájában; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztatásra kialakított helyiségek biztosítása;
szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás;
szórakoztatással kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadó
szolgáltatások; szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése;
szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató
klubok szolgáltatásai; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató komplexumok; szórakoztató központok;
szórakoztató létesítmények rendelkezésre bocsátása; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;
szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató
rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató show-k készítése táncosok részvételével; szórakoztató
show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k rendezése; szórakoztató szolgáltatások;
szórakoztató szolgáltatások nyújtása mozifilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása publikációkon
keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett
zene formájában; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató szolgáltatások webkamerás
televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában; szórakoztató
szolgáltatások audio- és videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások
intézése [szervezése]; tanácsadási szolgáltatások az interneten keresztül a szórakoztatás területén; tanácsadási
szolgáltatások a szórakoztatás területén; táncklub szolgáltatások; tánclétesítmények biztosítása; táncos események
szervezése; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése; televíziós díjátadók vendégül látása
[szervezése]; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és
online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós zenei koncertek; tűzijátékok; vendéglátóipari
szolgáltatások (szórakoztatás); vállalati rendezvények (szórakoztatás); versenypályákon nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; vetélkedők, versenyek szervezése; vetélkedőkhöz kapcsolódó szórakoztatási szolgáltatások;
vetélkedőműsorok intézése [szervezése]; vezeték nélküli televíziós közvetítésen keresztüli szórakoztatás;
videojáték-szolgáltatások; videókhoz kapcsolódó díjátadók vendégül látása [szervezés]; videós szórakoztató
szolgáltatások; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; világítástechnikusi szolgáltatások
eseményekhez; vízi szabadidős szolgáltatások; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; vizuális szórakoztatás
szervezése; vokalisták, énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; webináriumok szervezése; webrádiós
szórakoztatási szolgáltatások; zene komponálása; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; zenei
rendezvények szervezése; zenei versenyek szervezése; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; zenés helyek művészeti vezetése; zenés show-k készítése; zenés
szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által biztosított
szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások; helyfoglalás koncertre;
e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások; helyfoglalás előadásokra és színházi
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jegyfoglalás; helyfoglalás show-műsorokra; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások

szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez;
jegyelővétel/foglalás koncertekre és színházba; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és
sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási
szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;
jegyfoglalási szolgáltatások sportrendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre;
jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre;
jegyfoglalási szolgáltatások színházi előadásokra; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez;
jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez; jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz;
jegyinformációs szolgáltatások e-sporteseményekhez; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jegypénztári
szolgáltatások; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató
rendezvényekhez; koncertjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; koncertjegy foglalási szolgáltatások; mozijegy
foglalási jegyirodai szolgáltatások; online jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra; színházi foglalási
szolgáltatások; színházi jegyfoglalási szolgáltatások; színházjegy értékesítő ügynökségi szolgáltatások;
színházjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és
előjegyzési szolgáltatások; ülőhelyfoglalás előadásokra és sportrendezvényekre.
( 111 ) 236.338
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01269
( 220 ) 2021.03.24.
( 732 ) Dr. Benyőcs Gergely, Tatabánya (HU)
Dr. Mócz András István, Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PreceDent a követendő példa
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 236.339
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01268
( 220 ) 2021.03.24.
( 732 ) Dr. Benyőcs Gergely, Tatabánya (HU)
Dr. Mócz András István, Budapest (HU)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PreceDent Fogászati és Endodonciai Centrum
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 236.340
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01857
( 220 ) 2021.05.10.
( 732 ) Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 38

Segélyvonalakhoz és ügyfélszolgálatokhoz kapcsolódó telefonos kommunikációs szolgáltatások.

41

Elektronikus kiadványszerkesztés.

44

Az interneten keresztül nyújtott orvosi információs szolgáltatások.

( 111 ) 236.341
( 151 ) 2021.11.15.
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( 210 ) M 21 01101
( 220 ) 2021.03.11.
( 732 ) Shan Zili, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pátzay Péter Pál, Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Információtechnológia és audiovizuális berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik;

kommunikációs berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; adatfeldolgozó berendezések és
tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; számítógépek és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik, számítógépes
hardverek; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram tárolására
szolgáló készülékek és berendezések; rögzített tartalmak; média tartalmak; mobiltelefon, notebook, tablet
berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; kihangosítók; headsetek.
( 111 ) 236.342
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01104
( 220 ) 2021.03.11.
( 732 ) Suller-Táp Kft., Nyírtelek (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Attila ügyvéd, Nyíregyháza
( 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).
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.
( 111 ) 236.343
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01121
( 220 ) 2021.03.15.
( 732 ) AEOLUS TYRE CO.,LTD, Henan (CN)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gumiabroncsok járműkerekekhez; gumiabroncsok gépjárművekhez; belső gumiabroncstömlők; tömör

gumiabroncsok járműkerekekhez; futófelületek járművekhez [szíjgörgők]; abroncstüskék, abroncsszegek;
gumiabroncs köpenyek; járműabroncsok; kerékpár abroncsok, gumik; gumiabroncsok, abroncsgumik.
( 111 ) 236.344
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01119
( 220 ) 2021.03.12.
( 732 ) Mspire Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti konzultáció; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti stratégiai konzultáció; üzleti stratégiával

kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció;
üzleti tervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti elemzéssel
kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció.
41

Képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; távközléssel kapcsolatos éves konferencia
szervezése; üzleti konferenciák lebonyolítása; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével
kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatási célú
szemináriumok szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; üzleti oktatási szolgáltatások; távközléssel
kapcsolatos tanfolyamok biztosítása.
42

Távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás; műszaki segítségnyújtási [tanácsadási] szolgáltatások

távközlési területeken.
( 111 ) 236.345
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01118
( 220 ) 2021.03.12.
( 732 ) Ádámcsók Eszter, Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Péter Ügyvédi Iroda, Pécs
( 546 )

( 511 ) 41

Gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; kaland képzések gyermekek részére; kalandjátszóterek; képzési

célú túrák lebonyolítása; képzési célú túrák szervezése; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; vezetett
tanulmányi túrák szervezése; vezetett tanulmányi túrák lebonyolítása.
( 111 ) 236.346
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 02081
( 220 ) 2021.05.25.
( 732 ) BUDIŠ a. s., Dubové (SK)
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvíz [italok]; alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; készítmények italokhoz.

( 111 ) 236.350
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01816
( 220 ) 2018.08.10.
( 732 ) GaranSec Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dávid Kata Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 36

Készpénz címletváltás; széfszolgáltatások; bankközi készpénz kereskedelem lebonyolítása; készpénz

feldolgozás; készpénz valódiság vizsgálat; készpénzelfogadó rendszerek üzemeltetése; váltópénz ellátás;
kihelyezett értéktári szolgáltatások; készpénz-számolás; bankautomaták töltéséhez használható minőségű
bankjegyválogatás.
37

Számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása; gyárépítés; építési tanácsadó
szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; építkezések felügyelete [irányítás];
vízvezeték-szerelés; építés; páncéltermek karbantartása és javítása; csővezetékek építése és karbantartása;
építőipari felszerelések kölcsönzése; riasztó és távfelügyeleti rendszerek telepítése bankautomatákba; speciális
bankjegy festő rendszerek telepítése és kezelése bankautomatákba.
39

Pénz és értéktárgyak szállítása; őrzött értékszállítás; őrzött pénz- és értékszállítás; bankautomaták

készpénzfeltöltése; páncélautós szállítás; készpénzszállítás bankautomaták töltéséhez; készpénz tárolás
bankautomaták töltéséhez; bankautomaták üzemeltetéséhez kapcsolódó segédanyagok szállítása; készpénz töltése
bankautomatákba; bankautomaták bankjegy töltöttségi szintjének figyelése.
44

Higiéniai szolgáltatások emberek számára.

( 111 ) 236.351
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01511
( 220 ) 2021.04.13.
( 732 ) dr. Bada János, Budapest (HU)
( 541 ) BADA SELECTION
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; tejes italok, főként tejet
tartalmazó; tejföl; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; sajtok; étkezési olajok és zsírok.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.352
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 01512
( 220 ) 2021.04.13.
( 732 ) dr. Bada János, Budapest (HU)
( 541 ) JADVIGA
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; tejes italok, főként tejet
tartalmazó; tejföl; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; sajtok; étkezési olajok és zsírok.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.354
( 151 ) 2021.11.16.
( 210 ) M 21 01874
( 220 ) 2021.05.11.
( 732 ) Excellence Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Bravics Ügyvédi Iroda, Hajdúsámson
M3555

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 22. szám, 2021.11.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 3

Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; habkő, horzsakő; nem gyógyhatású balzsamok; nem

gyógyhatású bőrápoló folyadék; nem gyógyhatású bőrápoló masszázskrémek; pedikűr készítmények;
sarokreszelő habkövek; bőrápoló készítmények; lábradírok; mesterséges habkövek; nem gyógyhatású lábáztatók;
folyékony szappan lábfürdőhöz; hámlasztóradírok a lábak ápolásához; lábizzadásgátló szappanok; bőrápoló
balzsamok (nem gyógyhatású -); bőrkrémek; bőrlágyító emulziók; bőrlágyítók; csiszolópapír körmökhöz;
csiszolópapír körmökön történő használatra; épített köröm tipek formázására szolgáló por; fedőanyagok
műkörömépítéshez; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek (top coat); hintőpor; készítmények zselés műkörmök
eltávolításához; körmökhöz való fedőanyagok; köröm-kondicionálók; köröm krémek; körömágybőr-puhítók;
körömalapozók (kozmetikai cikkek); körömápoló készítmények; körömerősítők (kozmetikumok); körömgél,
körömzselé; körömfestő tollak; körömjavító készítmények; körömkeményítők; körömlakk alapozók; körömlakk
készítmények; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású -); lábbalzsamok (nem gyógyhatású -); lábpakolások
bőrápoláshoz; lábpúderek (nem gyógyhatású); műköröm lábra; műköröm tipek; nem gyógyhatású lábápoló tejek;
nem gyógyhatású lábkrémek.
8

Bőrkeményedés vágók; dörzspapír borítású körömreszelők; elektromos körömpolírozók; elektromos pedikűr

készletek; elektromos vagy nem elektromos körömfényesítők, körömpolírozók; elektromos lábreszelők; golyós
fejű utántöltők elektronikus körömreszelőkhöz; köröm eltávolító csipesz; körömágybőr eltávolítók; körömágybőr
tolók; körömágybőr vágó csipeszek; körömágybőr vágók; körömcsipeszek; körömreszelők, elektromos;
lábcsiszolók; pedikűr kellékek; pedikűr kellékek (kéziszerszámok); pedikűr készletek.
44

Lábmasszázs szolgáltatások; körömápolási szolgáltatások; körömápoló szalon szolgáltatásai; lábak

szépségápolása; lábápolás; lábápolási szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; pedikűr szolgáltatások.
( 111 ) 236.355
( 151 ) 2021.11.16.
( 210 ) M 21 02040
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) P & P Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyírbogát (HU)
( 740 ) Dr. Füri Attila Róbert, Nyíregyháza
( 541 ) Spirit Of Napraforgó
( 511 ) 29

Étkezési napraforgómag; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgómag, elkészítve.

( 111 ) 236.356
( 151 ) 2021.11.16.
( 210 ) M 21 02043
( 220 ) 2021.05.21.
( 732 ) Kalacsakra Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; diétás ételek csecsemők számára; diétás és táplálkozási

készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők.

M3556
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Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások.

( 111 ) 236.357
( 151 ) 2021.11.16.
( 210 ) M 21 02050
( 220 ) 2021.05.21.
( 732 ) Holland Pázsit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 27

Padlóburkolatok, mesterséges burkolatok; mesterséges gyep, műgyep; mesterséges gyep játékra használt

felületek burkolására; mesterséges gyep, sportolásra használt felületek burkolására; mesterséges gyep szabadidős
tevékenységekhez használt felületek burkolására; párnázott alátétek mesterséges gyephez; csúszásmentes
anyagok padlóburkolatok alá; védő padlóburkolatok.
31

Természetes gyep; pázsit, gyep; kertészeti talajtakarók; mezőgazdasági, vízgazdasági termények, kertészeti

és erdészeti termékek; megerősített gyep; fűfélék [növények].
44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; gyepgondozási szolgáltatások; gyomirtás;

kertművelés; tájkertész-szolgáltatások; mesterséges gyep fektetése; gyepszőnyeg fektetés; kertészeti tanácsadás;
pázsitgondozás; kertészeti szolgáltatások; gyep tervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gyep
kiválasztásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gyepszőnyeg fektetésével kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; mesterséges gyep fektetésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; gyepgondozással
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.
( 111 ) 236.358
( 151 ) 2021.11.16.
( 210 ) M 21 01698
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Bor és gasztronómia Kft., Noszvaj (HU)
( 541 ) Kulináris randevú
( 511 ) 43

Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatás.

( 111 ) 236.359
( 151 ) 2021.11.16.
( 210 ) M 21 01691
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Pannon eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok; desszertborok; édes

borok; eredetmegjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő;
természetes habzóborok; vörös habzóborok; pezsgős borok; rozé borok; szőlőbor; vörösbor.
M3557
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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; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklámozás; reklám
és marketing; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok és reklámok készítése,
kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése;
reklámanyagok online megjelentetése; reklámlogók tervezése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes
hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül;
nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok online
terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;
reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztése;
szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; marketing kampányok;
merchandising szolgáltatások; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése.
41

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

oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; brosúrák
kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése;
elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése.
( 111 ) 236.360
( 151 ) 2021.11.16.
( 210 ) M 21 01696
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Pannon eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok; desszertborok; édes

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

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

szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolási események oktatási célokra;
brosúrák kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok
megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése.
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( 111 ) 236.361
( 151 ) 2021.11.16.
( 210 ) M 21 01870
( 220 ) 2021.05.10.
( 732 ) SHREM-MED Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Tibor Ügyvédi Iroda, Hajdúböszörmény
( 546 )

( 511 ) 44

Ájurvéda terápia.

( 111 ) 236.362
( 151 ) 2021.11.16.
( 210 ) M 21 02042
( 220 ) 2021.05.21.
( 732 ) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; bébiételek; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények.
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások.

( 111 ) 236.363
( 151 ) 2021.11.16.
( 210 ) M 21 01688
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő asztali borok; alkoholos borok; desszertborok; édes

borok; eredetmegjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; vörös
habzóborok; rozé borok; pezsgős borok; szőlőbor; természetes habzóborok; 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; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklámozás; reklám
és marketing; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok és reklámok készítése,
kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése;
reklámanyagok online megjelentetése; reklámlogók tervezése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes
M3559
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hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül;

nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési
anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok terjesztése;
reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozó szórólapok
terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták
reklámcélú terjesztése; marketing kampányok; merchandising szolgáltatások.
41

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

oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; brosúrák
kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás
megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése.
( 111 ) 236.364
( 151 ) 2021.11.16.
( 210 ) M 21 01520
( 220 ) 2021.04.13.
( 732 ) Zhang Jibin, Budapest (HU)
( 740 ) Kutschera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

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

( 111 ) 236.365
( 151 ) 2021.11.16.
( 210 ) M 21 01695
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Denata Kereskedelmi Betéti Társaság, Szentendre (HU)
( 740 ) Balázs & Bács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Táplálékok és italok állatoknak.

37

Szövet, textil, bőr, szőrme és a belőlük készült áruk tisztítása és karbantartása.

44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 111 ) 236.366
( 151 ) 2021.11.16.
( 210 ) M 21 01875
( 220 ) 2021.05.11.
( 732 ) Tóth Richárd, Vác (HU)
( 740 ) Dr. Házy Dorottya, Vác
( 546 )

M3560
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Férfi ruházat; fiú ruházat; ruházati cikkek nők számára; ruházat sportoláshoz; szabadidő együttesek

[ruházat].
( 111 ) 236.367
( 151 ) 2021.11.16.
( 210 ) M 21 02224
( 220 ) 2021.06.03.
( 732 ) M-RTL Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gonda Gáspár, Budapest
( 546 )

( 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;
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; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel
kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó
szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés
kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

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

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

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

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];
diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
M3561

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 22. szám, 2021.11.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
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.
( 111 ) 236.368
( 151 ) 2021.11.22.
( 210 ) M 19 03437
( 220 ) 2019.11.11.
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BORSODI HOPPY LAGER
( 511 ) 32

Sörök, barna, láger, porter és ale.

( 111 ) 236.369
( 151 ) 2021.11.22.
( 210 ) M 21 01594
( 220 ) 2021.04.19.
( 732 ) Szabó Attila, Dubai (AE)
( 740 ) KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MAXABO
( 511 ) 12
37

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; automotív járművek.
Gépjárműkarbantartási és -javítási szolgáltatások; gépjármű javítása; járműjavítás, -karbantartás,

-újratankolás és -újratöltés; járművek javítása és karbantartása; járművek karbantartása, szervizelése és javítása.
( 111 ) 236.370
( 151 ) 2021.11.17.
( 210 ) M 21 01595
( 220 ) 2021.04.19.
( 732 ) Kultik Mozihálózat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Peszlen Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 236.371
( 151 ) 2021.11.17.
( 210 ) M 21 01596
( 220 ) 2021.04.19.
( 732 ) Kultik Mozihálózat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Peszlen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 236.374
( 151 ) 2021.11.17.
( 210 ) M 21 01600
( 220 ) 2021.04.20.
( 732 ) Soroksári Grassalkovich Kör Egyesület, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Adatkönyvek; ajándékkönyvek; aláírókönyvek, emlékkönyvek; daloskönyvek; emlékkönyvek; hangi elemet

tartalmazó gyermekkönyvek; ismeretterjesztő könyvsorozatok; jegyzetkönyvek; képeskönyvek; képzőművészeti
könyvek; kézikönyvek [útmutatók]; könyvborítók; könyvecskék, brosúrák; könyvcsomagolások; könyvek
borításához használt papír; külső könyvborítók; mesekönyvek; receptkönyvek, szakácskönyvek; szakkönyvek,
kézikönyvek; szótárak; tájékoztató könyvek; tankönyvek; vendégkönyvek, látogatókönyvek.
( 111 ) 236.375
( 151 ) 2021.11.17.
( 210 ) M 21 01601
( 220 ) 2021.04.20.
( 732 ) Rétköz-Levendula Szálláshely-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Döge (HU)
( 740 ) dr. Márton Lilla, Kisvárda
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( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szállodai üzletvezetés.
Iskolai szolgáltatások [oktatás]; tanulást segítő iskolai képzések; bálok szervezése; cirkuszok; diszkók

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és
fitnesz]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmforgalmazás; filmrendezés,
a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; gyakorlati képzés [szemléltetés];
partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel
kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás;
versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás].
43

Bárszolgáltatások; ételek díszítése; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok;

kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós
szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése;
szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai
szolgáltatások; turistaházak, üdülők; vendéglátás.
( 111 ) 236.376
( 151 ) 2021.11.22.
( 210 ) M 21 01606
( 220 ) 2021.04.20.
( 732 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) wfcity
( 511 ) 35
36

Reklámozás.
Ingatlanügyletek.

( 111 ) 236.377
( 151 ) 2021.11.22.
( 210 ) M 21 01607
( 220 ) 2021.04.20.
( 732 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Waterfront City - Álmaidhoz emelünk
( 511 ) 35
36

Reklámozás.
Ingatlanügyletek.

( 111 ) 236.379
( 151 ) 2021.11.22.
( 210 ) M 20 02440
( 220 ) 2020.08.18.
( 732 ) MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 554 )
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Baromfihús.

( 111 ) 236.380
( 151 ) 2021.11.22.
( 210 ) M 20 02245
( 220 ) 2020.07.31.
( 732 ) NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Te számítasz
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 236.381
( 151 ) 2021.11.22.
( 210 ) M 20 02244
( 220 ) 2020.07.31.
( 732 ) NN Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Ön számít
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 236.382
( 151 ) 2021.11.22.
( 210 ) M 20 03800
( 220 ) 2020.12.10.
( 732 ) GSK Consumer Healthcare SARL, Prangins (CH)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvéd, Budapest
( 541 ) NEOTUSS PRONATURAL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények köhögés, megfázás, influenza kezelésére.

( 111 ) 236.383
( 151 ) 2021.11.22.
( 210 ) M 20 01722
( 220 ) 2020.06.18.
( 732 ) POY Worldwide, Boeschepe (FR)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; mások

termékeinek és szolgáltatásainak eladás ösztönzéséért adott jutalmak programjának adminisztrációja;
M3565

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 22. szám, 2021.11.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
hűségprogramok, ösztönző és bónusz programszolgáltatások; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; márkatesztelés; márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások;
vizsgálatok üzleti célokra; piaci közvélemény-kutatási tanulmányok; üzleti statisztikai információk szolgáltatása;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
( 111 ) 236.384
( 151 ) 2021.11.23.
( 210 ) M 21 01506
( 220 ) 2021.04.13.
( 732 ) Lavazza Magyarország Kft., Szada (HU)
( 740 ) Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Skywell
( 511 ) 12

Járművek és szállítóeszközök; földi járművek és szállítóeszközök; járművek részei és szerelvényei; földi

járművek részei és szerelvényei; kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; lopásgátló és biztonsági
eszközök és felszerelések járművekhez; szállítóeszközök.
A rovat 147 darab közlést tartalmaz.
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