Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 234.144
( 151 ) 2021.04.15.
( 210 ) M 20 01843
( 220 ) 2020.06.26.
( 732 ) Benkovics Péter, Budakeszi (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) petamin
( 511 ) 3
5

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.
Állatgyógyászati készítmények kizárólag kutyák és macskák számára; állatgyógyászatihasználathoz adaptált

diétás élelmiszerek és anyagok kizárólag kutyák és macskák számára; étrendkiegészítők, kizárólag kutyák és
macskák számára.
31

Táplálékok és italok kizárólag kutyák és macskák számára.

( 111 ) 235.598
( 151 ) 2021.09.23.
( 210 ) M 21 01484
( 220 ) 2021.04.12.
( 732 ) MECOM Group S.r.o., Humenné (SK)
( 740 ) Dr. Ary Petronella Anna, Debrecen
( 541 ) KAISER Fenséges falatok
( 511 ) 29

Hús és hústermékek, baromfihúsból, sertéshúsból készült termékek, feldolgozott hústermékek.

( 111 ) 235.723
( 151 ) 2021.11.26.
( 210 ) M 20 03782
( 220 ) 2020.12.09.
( 732 ) Neowell Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; hangok, képek vagy adatok
rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és
letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; számítógépek és
számítógépes perifériák.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; piaci
M3635

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
információszerzési szolgáltatások biztosítása; statisztikák összeállítása; üzleti statisztikák és kereskedelmi

információk összeállítása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése és rendezése.
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; elektronikus adattárolás; honlap-alapú adatindexek
létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások]; számítástechnikai
tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése
érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógépes rendszerelemzés; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting,
szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver
mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; ipari elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési
szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés.
( 111 ) 235.736
( 151 ) 2021.11.26.
( 210 ) M 20 03781
( 220 ) 2020.12.09.
( 732 ) Neowell Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DISTILLER SFA
( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; hangok, képek vagy adatok
rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és
letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; számítógépek és
számítógépes perifériák.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; piaci
információszerzési szolgáltatások biztosítása; statisztikák összeállítása; üzleti statisztikák és kereskedelmi
információk összeállítása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése és rendezése.
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; elektronikus adattárolás; honlap-alapú adatindexek
létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások]; számítástechnikai
tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése
érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógépes rendszerelemzés; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting,
szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver
mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; ipari elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési
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szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

fejlesztés.
( 111 ) 236.317
( 151 ) 2021.11.25.
( 210 ) M 21 01928
( 220 ) 2021.05.14.
( 732 ) Horváth István Szilveszter, Baja (HU)
Vukoszávlyev Szlobodán Petár, Újszentiván (HU)
Buczó Csanád László, Kiskunhalas (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, online reklámozás, reklám, marketing és promóciós

anyagok terjesztése, reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül.
36

Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások, irodai szolgáltatások.

41

Szórakoztatás, kulturális tevékenységek, turnézó előadások [roadshowk], mint szórakoztatási szolgáltatások,

audio-, video és multimédiás termékek gyártása, fényképezés, élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások,
showműsorok tervezése, showműsorok szervezése, kulturális fesztivál, és azzal kapcsolatos szolgáltatások,
meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre, online szórakoztatás, online térben történő versenyek
szervezése, megrendezése.
( 111 ) 236.378
( 151 ) 2021.11.19.
( 210 ) M 20 00014
( 220 ) 2020.01.06.
( 732 ) Somogyi László, Budapest (HU)
( 740 ) Perecz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FOREST GARDEN
( 511 ) 36

Ingatlan bérbeadási szolgáltatások.

41

Szabadidős létesítmények üzemeltetése.

43

Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

( 111 ) 236.386
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01129
( 220 ) 2021.03.16.
( 732 ) INTEL CORPORATION, Santa Clara (US)
( 740 ) Dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) Alkoss csodát
( 511 ) 9

Számítógépek; hordozható számítógépek; mikroszámítógépek; miniszámítógépek; memórialapok

számítógépekbe; kézi számítógépek (PDA-k); hordozható és kézi elektronikus személyes határidőnaplók;
számítógépes hardver; integrált áramkörök; integrált áramköri memóriák; integrált áramköri chipek;
lapkakészletek (chipkészletek); félvezető processzorok; félvezető processzorchipek; félvezető chipek;
mikroprocesszorok; nyomtatott áramköri kártyák; elektronikus áramköri táblák; számítógépes alaplapok;
számítógép memória eszközök; számítógépes operációs rendszerek; mikroellenőrzők; adatprocesszorok; központi
feldolgozó egységek (CPU); félvezető memóriák; szoftveresen programozható mikroprocesszorok; digitális és
M3637

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
optikai mikroprocesszorok; digitális és optikai adat- és jelfeldolgozó processzorok; videókártyák; audiokártyák;

audio-videó kártyák; grafikus videógyorsítók; multimédiás gyorsító egységek; videóprocesszorok;
videóprocesszor áramköri kártyák; processzor-kockák és -tokok; kártyák, lemezek, szalagok, vezetékek,
felvételek, microchipek és elektronikus áramkörök, amelyek mind adatok rögzítésére és továbbítására szolgálnak;
modemek; berendezések és készülékek, mindezek adatok feldolgozására, tárolására, visszakeresésére,
továbbítására, megjelenítésére, bevitelére, kivételére, tömörítésére, kitömörítésére, módosítására, sugárzására és
kinyomtatására; számítógépes beviteli és kiviteli eszközök; munkaállomások; adattárolók; tároló berendezés;
biztonsági rendszerek számítógépes hardverekhez és szoftverekhez; elektronikus chip-készlet (elektronikus
sorozatchipek); alkatrészek számítógépekhez és nyomtatott áramkörökhöz; hanggyorsítók; hang-, adat-, kép- és
videógyorsítók; flash memóriák; flash memóriaeszközök; memóriarendszerek számítógépekhez; kábelek és
adapterek; számítógépes terminálok és ezekkel együtt használatos nyomtatók; videókijelző egységek;
telekommunikációs berendezések és műszerek; kamerák; számítógépes hardverek számítástechnikához;
számítógépes hardverek számítástechnikához globális és helyi hálózaton keresztül; számítógépes hardverek
felhőalapú számítástechnikához; számítógépes hardverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű
számítástechnikai szolgáltatáshoz; számítógépes hardverek biztonságos számítógépes környezet biztosításához;
számítógépes hálózati hardverek; számítógépes kommunikációs szerverek; számítógépes hardverek biztonságos
felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes szoftverek számítástechnikához; számítógépes
szoftverek felhőalapú számítástechnikához; számítógépes szoftverek számítástechnikához globális és helyi
hálózaton keresztül; számítógépes szoftverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai
szolgáltatáshoz; számítógép memória hardverek; számítógépes szoftverek biztonságos számítástechnikai hálózat
biztosításához; számítógépes szoftverek biztonságos felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához;
számítógépes operációs rendszer szoftver; számítógépes rendszerbővítmények, rendszereszközök és
segédprogramok a személyi számítógépek, hálózatok, távközlési berendezések és globális számítógépes hálózati
alkalmazások összekapcsolására szolgáló alkalmazásszoftverek területén; számítógépes hardverek és szoftverek
adatok valós idejű átvitelének, továbbításának, fogadásának, feldolgozásának és digitalizálásának javításához és
biztosításához; számítógépes hálózati adapterek; számítógépes hálózati vezérlők; számítógépes hálózati interfész
eszközök; számítógépes hálózati csomópontok (hub-ok), kapcsolók és router-ek; mikrovezérlők tárgyak internete
(IoT) használatára alkalmas eszközökhöz; letölthető számítógépes szoftverek tárgyak internete (IoT) használatára
alkalmas eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; letölthető számítógépes szoftverek mobil
tárgyak internete (IoT) használatára alkalmas mobil eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére;
számítógépes hardverek és szoftverek helyi és nagy kiterjedésű számítógépes hálózatok fejlesztéséhez,
karbantartásához és használatához; számítógépes hardverek és szoftverek interaktív audio-videó számítógépes
konferenciarendszerek fejlesztéséhez, karbantartásához és használatához; számítógépes hardverek és szoftverek
sugárzott videó-, hang- és digitális adatjelek fogadásához, megjelenítéséhez és használatához; elektronikus
vezérlőeszközök számítógépeknek és globális számítógépes és távközlési hálózatoknak televíziós és kábeles
műsorszórással és felszerelésekkel történő illesztésére és vezérlésére; router-ek; csomópontok (hub-ok);
szerverek; kapcsolók; integrált áramkörök tesztelésére és programozására szolgáló berendezések; perifériás
memóriaberendezések és -eszközök; félvezető berendezések; számítógépes hardverek és szoftverek helyi
hálózatokhoz (LAN), virtuális magánhálózatokhoz (VPN), nagy kiterjedésű hálózatokhoz (WAN) és globális
számítógépes hálózatokhoz történő távoli hozzáférés és ezekkel történő kommunikáció létrehozásához,
elősegítéséhez és kezeléséhez; router-ek, kapcsolók, csomópontok (hub-ok) és szerver operációs szoftverek;
számítógépes szoftvereszközök harmadik fél szoftveralkalmazásainak elősegítésére; számítógépes hardverek és
szoftverek vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz; letölthető elektronikus kiadványok elektronikus eszközök,
félvezetők, valamint integrált elektronikus berendezések és eszközök, számítógépek, távközlési eszközök,
szórakoztatás, telefontechnika, illetve vezetékes és vezeték nélküli távközlési eszközök területén; számítógépes
hardverek gépi látáshoz, gépi tanuláshoz, mély tanuláshoz (deep learning), mesterséges intelligenciához,
természetes nyelv feldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez való használatra; számítógépes
szoftverek gépi tanuláshoz, adatlekéréshez és adatelemzéshez; számítógépes szoftverek kognitív informatikához,
M3638

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
mély tanuláshoz (deep learning) és mesterséges intelligenciához; számítógépes szoftverplatform kognitív

informatikához; számítógépes szoftverek adatok grafikus megjelenítéséhez; mintafelismerő számítógépes
szoftverek; számítógépes szoftverek adatbányászathoz; számítógépes látást biztosító szoftverek digitális képek
fogadásához, feldolgozásához, elemzéséhez és értelmezéséhez, valamint vizuális adatok kinyeréséhez;
számítógépes szoftverfejlesztő készletek; számítógépes szoftverfejlesztő készletek számítógépes látáshoz, gépi
tanuláshoz, mély tanuláshoz (deep learning), mesterséges intelligenciához, természetes nyelv feldolgozásához,
tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; letölthető és rögzített látást biztosító szoftverek, melyek mesterséges
intelligenciát használnak adatok megtekintéséhez és értelmezéséhez, hardverekhez való csatlakoztatásához, és a
felhőben lévő adatok tárolásához, kezeléséhez és feldolgozásához; számítógépes hardverek és szoftverek hangok,
képek, grafikák és adatok rögzítéséhez, feldolgozásához, vételéhez, másolásához, továbbításához, módosításához,
tömörítéséhez, kitömörítéséhez, közvetítéséhez, egyesítéséhez és javításához; algoritmus-szoftverprogramok
számítógépek működtetéséhez és vezérléséhez; számítógépes hardverek és szoftverek audio- és videógrafikus
információk valós idejű átvitelének, továbbításának, fogadásának, feldolgozásának és digitalizálásának
javításához és biztosításához; letölthető és rögzített számítógépes szoftverek globális helymeghatározó rendszer
(GPS) adatok összegyűjtéséhez, összeállításához, feldolgozásához, átviteléhez és terjesztéséhez rögzített, mobil és
kézi eszközökön való használatra; közúti, földrajzi, térkép-, menetrendszerű tömegközlekedésre,
tömegközlekedési járatokra és tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó, tömegközlekedési menetrendeket és
indulási időpontokat, valamint egyéb tömegközlekedési információkat tartalmazó, számítógépes hordozón
rögzített elektronikus adatbázisok; útvonalak tervezésére és megjelenítésére szolgáló navigációs szoftverek;
interaktív digitális térkép-megjelenítéseket, interaktív útmutatókat és a felhasználó által létrehozott információkat
tartalmazó tömegközlekedési navigációs rendszer; tömegközlekedési, navigációs, földrajzi, térkép- és utazási
információk lekérdezésére és megjelenítésére szolgáló interaktív közösségi számítógépes szoftverek;
tömegközlekedési információk, térképészeti, navigációs, forgalmi, útvonal- és érdeklődésre számot tartó helyekre
(POI-k) vonatkozó információk távközlési hálózatokra, mobiltelefonokra, navigációs eszközökre és egyéb mobil
és kézi eszközökre történő továbbítását lehetővé tevő interaktív közösségi számítógépes szoftverek; interaktív
közösségi számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók közötti információcserét;
számítógépek és számítógép által működtetett rendszerek önvezető járművekhez, járművezetői támogatással
ellátott járművekhez és csatlakozó járművekhez, pilóta nélküli légiközlekedési eszközökhöz és drónokhoz;
interaktív kijelzőket, vezérlőrendszereket és vezérlőeszközöket, figyelmeztető rendszereket, összeköttetéseket,
fedélzeti számítógépeket és globális helymeghatározó rendszereket (GPS-eket) tartalmazó számítógépes hardverés szoftverplatformok járművekhez, csatlakozó járművekhez, önvezető és vezető nélküli járművekhez;
többkamerás rendszerek járművekhez; adat- vagy képátvitelt biztosító globális helymeghatározó rendszer (GPS)
alapú navigációs és irányító eszközök, globális helymeghatározó rendszer (GPS) alapú nyomkövető eszközök,
globális helymeghatározó rendszer (GPS) alapú térkép-megjelenítő és útvonaltervező eszközök, videofelvevő és
vezetéknélküli kommunikációs hálózati eszközök járművekhez; számítógépes szoftveralkalmazások digitális
virtuális ügynökökhöz, prediktív rendszerekhez, gépi tanuláshoz, kognitív folyamatok automatizálásához,
mintafelismeréshez, karakterfelismeréshez, vizuális számítógépes alkalmazásokhoz, tudásvirtualizációhoz,
robotikához, drónokhoz és vezető nélküli járművekhez; számítógépes szoftver- és hardveralkalmazások járművek
automatikus irányításához; járművek automatikus irányítását, önálló irányítását, navigációját, járművezetői
támogatással működtetett járművek vezetését és járművek önvezetését szolgáló számítógépes szoftver- és
hardveralkalmazások; járműkövetés és járműfigyelés céljára szolgáló számítógépes szoftverekből és
számítógépes hardverekből, érzékelőkből, jeladókból, vevőkészülékekből és globális helymeghatározó műholdas
vevőkészülékekből álló járműkövető eszközök.
42

Online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása gépi tanuláshoz, adatbányászathoz,

adatlekéréshez és adatelemzéshez; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kognitív
informatikához, mély tanuláshoz és mesterséges intelligenciához; nem letölthető szoftverek ideiglenes
használatának biztosítása adatlekéréshez és adatelemzéshez; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának
biztosítása adatbányászathoz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kognitív
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informatikához, mély tanuláshoz és mesterséges intelligenciához; információk keresése és lekérdezése

számítógép hálózatokban mások részére; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen online, nem letölthető
szoftverek, alkalmazás-programozási interfész (API) szoftverek és szoftveralkalmazások (widget-ek) ideiglenes
használatának biztosítása gépi tanuláshoz, adatbányászathoz, adatlekéréshez és adatelemzéshez; online, nem
letölthető számítógépes látást biztosító szoftverek biztosítása digitális képek fogadásához, feldolgozásához,
elemzéséhez és értelmezéséhez, valamint vizuális adatok kinyeréséhez; online, nem letölthető számítógépes
szoftverfejlesztő készletek biztosítása; online, nem letölthető számítógépes szoftverfejlesztő készletek biztosítása
számítógépes látáshoz, gépi tanuláshoz, mély tanuláshoz, mesterséges intelligenciához, természetes nyelv
feldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; online, nem letölthető számítógépes látást biztosító
szoftverek biztosítása, melyek mesterséges intelligenciát használnak adatok megtekintéséhez és értelmezéséhez,
hardverekhez való csatlakoztatáshoz, valamint a felhőben lévő adatok tárolásához, kezeléséhez és
feldolgozásához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek felhőalapú számítástechnikai
kapacitások és információtechnológiai (IT) szolgáltatások, számítástechnika, valamint felhőalapú
számítástechnika biztosítására szolgáló szoftvereket tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű
szolgáltatások, melyek globális és helyi hálózaton keresztüli számítástechnikai szolgáltatások (computing)
használatára szolgáló szoftvereket tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek
alkalmazások (applikációk) vállalati rendszerekkel és eszközökkel történő összekapcsolásához használatos
szoftverfejlesztő platformot tartalmaznak; szoftvertanácsadás és tájékoztatás biztosítása szoftverrel mint
szolgáltatással kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek alacsony
válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatások biztosítására használatos szoftvereket
tartalmaznak; számítógépes szoftverszolgáltatások számítástechnikai kapacitások biztosításához
alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, melyek
alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatásokhoz, információtechnológiai (IT)
szolgáltatásokhoz, illetve globális és helyi hálózaton keresztül használatos számítástechnikai szolgáltatásokhoz
tartalmaznak szoftvereket; számítógépes szoftverszolgáltatások felhőalapú számítástechnikai kapacitások
biztosításához alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; szolgáltatások, melyek lehetővé teszik
alkalmazások (applikációk) online hálózaton keresztül történő alkalmazását; elemzéseket, gyorsítótárolóban való
rögzítést (caching), számításokat, valamint forgalom útvonalválasztását (traffic routing) biztosító szolgáltatások;
szolgáltatások biztonságos és megbízható számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes hardver- és
szoftvertanácsadási szolgáltatások biztosítása felhőalapú környezet fejlesztésének területén, alkalmazások
különböző platformokon és csatlakoztatott eszközökön keresztüli integrálásával; számítógépes szolgáltatások,
nevezetesen számítógépes hálózatokon elérhető információk, weboldalak és források számítógépes hálózat alapú
indexeinek létrehozása; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása tárgyak
internete (IoT) használatára alkalmas eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; online, nem
letölthető számítógépes szoftverek biztosítása tárgyak internete (IoT) használatára alkalmas eszközök
csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); konzultációs szolgáltatások
számítógépek és vezeték nélküli számítástechnikai szolgáltatások területén; számítógépes hálózatkezelési
szolgáltatások, nevezetesen hálózati rendszerek megfigyelése műszaki célokra; internetes tárhelyszolgáltatás
digitális tartalom számára; számítógépes hálózatmegfigyelési szolgáltatások, nevezetesen információk biztosítása
a számítógépes hálózatok működtetésének terén; webes szoftverek testreszabása és számítógépes felhasználói
felületek tervezése mások számára; fejlesztési, tervezési és tanácsadási szolgáltatások számítógépekhez;
szabványok tervezése és fejlesztése mások számára számítógépes szoftverek, számítógépes hardverek és
távközlési felszerelések tervezése és megvalósítása terén; számítógépes projektmenedzsmenttel kapcsolatos
információk biztosítása vevőknek és szakembereknek; online szoftver mint szolgáltatás biztosítása globális
helymeghatározó rendszer (GPS) adatok összegyűjtéséhez, összeállításához, feldolgozásához, átviteléhez és
terjesztéséhez; online, nem letölthető szoftverek biztosítása, mely szoftverek közúti, földrajzi, térkép-,
tömegközlekedésre, tömegközlekedési járatokra, tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó információkat,
tömegközlekedési menetrendeket és indulási időpontokat, valamint egyéb tömegközlekedési információkat
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tartalmaznak; online, nem letölthető navigációs szoftverek biztosítása útvonalak kiszámítására és megjelenítésére,

valamint tömegközlekedési navigációs rendszer, térkép és utazási információk megosztására; online, nem
letölthető számítógépes szoftverek biztosítása, mely szoftverek lehetővé teszik tömegközlekedési információk,
térképészeti, navigációs, forgalmi, útvonal- és érdeklődésre számot tartó helyekre (POI-k) vonatkozó információk
megosztását; interaktív közösségi számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók közötti
információcserét; online szoftver mint szolgáltatás biztosítása járművek automatikus irányításához, önálló
irányításához, navigációjához, járművezetői támogatással működtetett járművek vezetéséhez és járművek
önvezetéséhez.
( 111 ) 236.387
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01655
( 220 ) 2021.04.23.
( 732 ) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
32

Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 111 ) 236.388
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01657
( 220 ) 2021.04.23.
( 732 ) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco (MX)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ELECTROLIT
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, orvosi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
32

Sörök; palackozott víz; ásvány- és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; izotóniás italok; energiaitalok;

gyümölcslevek [italok]; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 111 ) 236.389
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02161
( 220 ) 2021.05.30.
( 732 ) Muraközy Péter, Veszprém (HU)
( 740 ) Matók Ügyvédi Iroda, Veszprém
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( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 111 ) 236.390
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02164
( 220 ) 2021.05.31.
( 732 ) Sabján Annamária, Balatonfüred (HU)
Galla Viktória, Budapest (HU)
Dr. Berecz Tímea, Budapest (HU)
Tóth Viktória, Budapest (HU)
( 740 ) Berecz Tímea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; búvárbemutatók

szervezése; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; halász- és horgászversenyek szervezése
és lebonyolítása; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; jachtversenyek szervezése;
játékok szervezése, rendezése; játékok szervezése és lebonyolítása; játékok szervezése; játékok, vetélkedők és
versenyek rendezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési
célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások,
bemutatók szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása;
képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel
kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kiállítási szolgáltatások
szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra;
konferenciaszervezés; kulturális célú bemutatók szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások 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 vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási
vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással kapcsolatos
szemináriumok szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási
célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;
szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztató vetélkedők szervezése;
találkozók szervezése és lebonyolítása; találkozók és konferenciák szervezése; teljesítményt elismerő díjkiosztó
ünnepségek szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; versenyek szervezése; versenyek
szervezése az interneten; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás
vagy szórakoztatás]; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; vetélkedők lebonyolítása; vetélkedők
rendezése (szórakoztatás); workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; edzési, sportolási
létesítmények foglalása; gyorsasági versenyek szervezése; hajóversenyek szervezése; hajóversenyek szervezése,
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rendezése és lebonyolítása; időmérés sporteseményeken; játékvezetés sportversenyeken; információnyújtás

sporttevékenységekhez; közösségi sportrendezvények szervezése; létesítmények biztosítása sporteseményekhez;
létesítmények biztosítása sportklubok részére; létesítmények rendelkezésre bocsátása sportrendezvényekhez,
sport- és atlétikai versenyekhez és díjátadókhoz; sportklub szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek;
sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és
sportversenyek szervezése; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporteseményekkel kapcsolatos
fogadás [handicap fogadás]; sporthivatali tevékenység; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények
lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportoktatás/edzés; sportoktatási szolgáltatások; sportrendezvények
szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése;
sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása;
sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos
szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek;
sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok;
sporttevékenységek oktatása; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és
sporttevékenységek szervezése; sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szórakoztató
sportszolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában; testnevelés; testnevelési oktatás;
tornák szervezése; tornabemutatók szervezése; versenyinformációs szolgáltatások; versenyek, versenysorozatok
szervezése; versenyszervezés; versenyzéssel kapcsolatos információnyújtás; vitorláshajó-versenyek szervezése;
helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális
rendezvényekhez; jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások
oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; jegyfoglalási szolgáltatások
sportrendezvényekre.
( 111 ) 236.391
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02171
( 220 ) 2021.05.31.
( 732 ) Korcsok Ádám, Budapest (HU)
( 541 ) Tokajiris
( 511 ) 33

Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, ízesített borok, bor alapú italok.

( 111 ) 236.392
( 151 ) 2021.11.29.
( 210 ) M 21 02178
( 220 ) 2021.05.31.
( 732 ) Dr. Tomasovszky Edit, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Róbert Gábor, Budapest
( 541 ) FEASTFOX
( 511 ) 35

Üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; online rendelési szolgáltatások; online rendelési

szolgáltatások az éttermi elvitel és házhoz szállítás területén.
42

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

szolgáltatások]; internetes keresőmotorok biztosítása; különleges keresési lehetőségekkel ellátott internetes
keresőmotorok biztosítása; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon
keresztül.
43

Éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások.

( 111 ) 236.393
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02336
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( 220 ) 2021.06.14.
( 732 ) Mádi Furmint Korlátolt Felelősségű Társaság, Mád (HU)
( 740 ) Zsámboki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Acanthopanax bor [ogapiju]; alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; amontillado; asztali borok; bor

alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú
aperitifek; eperbor; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; feketemálna bor [bokbunjaju];
forralt bor; forralt borok; főzőbor; ginzeng és kínafakéreg kivonatait tartalmazó édes japán szőlőborok;
gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; hagyományos koreai rizsbor [makgeoli];
lőre, csiger; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok;
sangría; sárga rizsbor; szederbor; szeszezett borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vermutok; vörös
habzóborok; vörösbor.
( 111 ) 236.394
( 151 ) 2021.11.29.
( 210 ) M 21 02339
( 220 ) 2021.06.11.
( 732 ) Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest
( 541 ) People Technology Solutions
( 511 ) 35

Reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; üzleti
marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások
szolgáltatási szerződések mások részére történő intézése formájában; kiszervezési szolgáltatások az üzleti
tevékenységek területén; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti adminisztráció; üzleti
adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; kereskedelmi és
üzleti információk nyújtása; kereskedelmi információk szolgáltatása; értékesítési adminisztráció; bérszámfejtés;
bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; adatfeldolgozási szolgáltatások a
bérszámfejtés terén; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció
és információnyújtás; számviteli, könyvelési szolgáltatások; számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés];
üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; telefonon vagy
számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; megrendelések felvételéhez kapcsolódó
adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési promóciós
szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási
szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; könyveléssel
kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az
ügyfélkapcsolat-kezelés területén.
( 111 ) 236.395
( 151 ) 2021.11.29.
( 210 ) M 21 02342
( 220 ) 2021.06.11.
( 732 ) Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; üzleti
marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások az
üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási szerződések mások részére történő
intézése formájában; üzleti menedzsment; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási
szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; kereskedelmi és üzleti
információk nyújtása; kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztráció és
menedzsment; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; értékesítési adminisztráció; bérszámfejtés; bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés, fizetési
jegyzékek elkészítése; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó
üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyveléssel kapcsolatos
szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; számlákkal kapcsolatos
tájékoztatás [könyvelés]; számviteli, könyvelési szolgáltatások; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; megrendelések
felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások;
értékesítési promóciós szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az
ügyfélkapcsolat-kezelés területén.
( 111 ) 236.396
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02346
( 220 ) 2021.06.12.
( 732 ) Bradák Péter, Szigetszentmiklós (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

( 111 ) 236.397
( 151 ) 2021.11.29.
( 210 ) M 21 02347
( 220 ) 2021.06.11.
( 732 ) Hallgass Hazait Nonprofit Kft., Verőce (HU)
( 740 ) Ágoston Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; elektronikus

kiadványszerkesztés; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések
szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató
vagy kulturális célokra; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;
jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása
(képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; nem letölthető filmek
biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; rádió- és televízióműsorok
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készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok készítése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 236.398
( 151 ) 2021.11.29.
( 210 ) M 21 02350
( 220 ) 2021.06.11.
( 732 ) Csányi Karin, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth T. Zsolt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Cukorbevonatú édességek; csokoládéval bevont szeletek; cukorkák; cukorkák [édességek]; drazsék [nem

gyógyhatású cukorkák]; édességek [cukorkafélék]; édességek [cukorkák]; gumicukorkák; nyalókák; töltött
csokoládé.
( 111 ) 236.399
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02519
( 220 ) 2021.06.23.
( 732 ) Garbár Tamás, Gyula (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Optikai cikkek; optikai lencsék; optikai lencsék napszemüvegekhez; optikai üveg; optikai szűrők

képernyőkhöz; optikai üvegek; prizmák [optika]; prizmák optikai célokra; szemüvegek [optika]; felírt
szemüvegek; fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek;
keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; látásjavító szemüvegek; lencse nélküli szemüvegkeretek; lencsék
szemüvegekhez; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék; műanyagból készült szemüvegkeretek; orrtámaszok
szemüvegekhez; polarizációs szemüvegek; pótlencsék szemüvegekhez; szemüveg; szemüveg alkatrészek;
szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüveg-lencsék; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüveg tasakok;
szemüvegek; szemüvegek lencséi; szemüvegkeretek; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból;
szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; szemüveglencsék; szemüvegpántok; szemüvegre
csíptethető napszemüvegek; szemüvegszárak; szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok; szemüvegtokok;
szemüveglencse-védők; szemüvegzsinórok; szilikon orrpárnák szemüvegekhez; színvakságot korrigáló
szemüvegek; szemüvegtokok gyermekszemüvegekhez; visszaverődésgátló bevonattal ellátott szemüvegek;
kontaktlencse tárolók, tartók; kontaktlencsék; színezett kontaktlencsék; napszemüvegek; divatos napszemüvegek;
napszemüveg lencsék; receptre felírt napszemüvegek; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék.
( 111 ) 236.400
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02520
( 220 ) 2021.06.23.
( 732 ) Creaticon d.o.o., Zágráb (HR)
( 740 ) Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

Arckrémek kozmetikai használatra; nem gyógyszeres arcápoló készítmények; kozmetikumok arcra;

valamennyi felsorolt áru nem gyógyszeres, nem gyógyszerészeti.
( 111 ) 236.401
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02521
( 220 ) 2021.06.24.
( 732 ) KISLAKI BORMANUFAKTÚRA Kft., Balatonboglár (Szőlőskislak) (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 33

Borok.

35

Borok kis- és nagykereskedelme; csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

41

Borkóstolás (oktatási szolgáltatások); borkóstolás (szórakoztatási szolgáltatások); borkóstolási események

oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás.
43

Alkoholos italok felszolgálása; bárok; bisztró (büfé) szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások

(italok biztosítása); borozói szolgáltatások; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos
szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; hagyományos
étkezéssel kapcsolatos szolgáltatások, falusi turizmus; időleges szállásadás; esküvői fogadások szervezése
(helyszínek); szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása, szervezése.
( 111 ) 236.402
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02524
( 220 ) 2021.06.24.
( 732 ) ESTREA Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok; illatszerek; illatszercikkek; bőrápoló kozmetikai szerek; bőrápoló kozmetikumok; funkcionális

kozmetikumok; kozmetikumok; kozmetikai szerek; kozmetikai krémek és tejek; kozmetikai készítmények hajra
és fejbőrre; kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; hidratálók [kozmetikumok]; hidratáló
készítmények [kozmetikai szerek]; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; hajápoló készítmények; hajápoló
készítmények, nem gyógyászati célokra; fogkrémek; szájápolási készítmények [nem gyógyhatású]; hajöblítők
[samponok, kondicionálók].
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: szappanok, illatszerek, illatszercikkek, bőrápoló kozmetikai szerek, bőrápoló kozmetikumok,
funkcionális kozmetikumok, kozmetikumok, kozmetikai szerek, kozmetikai krémek és tejek, kozmetikai
készítmények hajra és fejbőrre, kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz, hidratálók
[kozmetikumok], hidratáló készítmények [kozmetikai szerek], kozmetikumok és kozmetikai készítmények,
hajápoló készítmények, hajápoló készítmények, nem gyógyászati célokra, fogkrémek, szájápolási készítmények
[nem gyógyhatású], hajöblítők [samponok, kondicionálók].
( 111 ) 236.403
M3647

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02525
( 220 ) 2021.06.24.
( 732 ) Opsible Kft., Budapest (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Irodai és üzleti alkalmazások; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mobil

alkalmazások; számítógépes alkalmazásszoftverek; egészségmonitorozó szoftverek; mesterséges
intelligencia-szoftverek egészségügyi ellátáshoz; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez;
számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; számítógépes szoftverek
dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek; számítógépes szoftver programok; szoftverek;
ügyfélkapcsolat-kezelő [CRM] szoftverek.
35

Üzleti adminisztrációs szolgáltatások az egészségügy területén; magánszemélyek egészségügyi állapotát

tartalmazó akták és nyilvántartások karbantartása.
42

Nem letölthető, online szoftverek biztosítása; számítógépes programok írása orvosi alkalmazásokhoz;

számítástechnikai szolgáltatások a gyógyszeripar és az egészségügy részére.
( 111 ) 236.404
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02527
( 220 ) 2021.06.24.
( 732 ) Stonerose Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37

Építés; építés, építkezés és bontás; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építési menedzsment; építési

munka felügyelete; építkezések felügyelete [irányítás]; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési
tanácsadó szolgáltatások; építési tárgyú információk biztosítása; építési területek előkészítése; építkezés;
építkezés, magasépítés; építkezési szaktanácsadás; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;
építőipari szolgáltatások; épületállványzatok, munka- és építőplatformok felállítása; épületek és más szerkezetek
építése; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek kivitelezése;
épületek, építmények, szerkezetek lebontása; helyszínek előkészítése [építés]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások
[építés]; közművek építése; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezeték szerelés, gáz és víz
bevezetése; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása;
légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; vakolás [vakolási munkák]; burkolás és csempézés; festés és
lakkozás; üvegezés, üvegek, ablakok, rolók beszerelése, karbantartása és javítása; üveg és üvegelemek
felszerelése; tetőfedőmunkák; ácsmunkák.
42

Műszaki tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervezés; építészeti tervezési szolgáltatások; építőmérnöki

tervezési szolgáltatások; építészeti szolgáltatások; tanácsadás az építészet és építészeti tervezés területén;
konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos,
számítógéppel segített tervezési szolgáltatások; műszaki felügyelet és ellenőrzés.
( 111 ) 236.405
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02528
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( 220 ) 2021.06.24.
( 732 ) GINKO Kertészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Életet viszünk az irodába!
( 511 ) 19
31

Falborítások, nem fémből.
Dekorációs moha függő virágkosárba; élő növények és virágok; természetes növényzet díszítéshez;

virágdekorációk [élő]; virágdekorációk [friss]; virágkompozíciók élővirágból; virágos növények.
44

Cserepes növények gondozása; épületbelsőkben kialakított virágdekorációk, virágágyak gondozása;

kertészeti eszközök kölcsönzése; kertészeti információnyújtás és tanácsadás; kertészi és kertészeti szolgáltatások;
kertészkedéssel kapcsolatos információk nyújtása; kertgondozás; növényápolási szolgáltatások [kertészeti
szolgáltatások]; növények kölcsönzése; növénytermesztés; növényültetés; növényzettel kapcsolatos információs
szolgáltatások; tájékoztatás cserepes növények kölcsönzésével kapcsolatban; virágok kölcsönzése.
( 111 ) 236.406
( 151 ) 2021.12.02.
( 210 ) M 21 02529
( 220 ) 2021.06.24.
( 732 ) Pongrácz Adrienn, Környe (HU)
Pongrácz Roland, Tatabánya (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: bevásárló szatyor, táska, bögrék, korsók, ceruzák, hűtőmágnesek, írószerek, jegyzettömbök,
jegyzetfüzetek, kulcstartók, mappák, poharak [ivóedények], pólók, sapkák, táskák, kézitáskák, tollak, törölközők.
41

Jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; pilates oktatás; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés];

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; sport klub szolgáltatások; sportoktatás/edzés; erősítő és
kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; életmód tanácsadás (képzés); képzési vagy oktatási
szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; online,
nem letölthető videók biztosítása; online nem letölthető képek biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak
biztosítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; multimédia publikációk; nem reklámcélú
szövegek publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus publikációk
biztosítása; könyvek publikálása és kiadása; kiadványok megjelentetése; online kiadványok megjelentetése;
elektronikus kiadványok megjelentetése; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos
szabadidős tevékenységek rendezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport- és szabadidős
tevékenységek; szabadidős szolgáltatások; képzés és oktatás; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési
szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása.
44

Táplálkozási és étrendi tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás.

( 111 ) 236.407
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02530
( 220 ) 2021.06.24.
( 732 ) Körmöczi József, Hajós (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

M3649

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 546 )

( 511 ) 41

Mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; képzés és oktatás;
oktatás és tanítás; oktatási szolgáltatások coaching formájában; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; sporttevékenységek oktatása; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; testi egészség
oktatás; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása; személyiségfejlesztő tréning; tréningek biztosítása;
coaching [tréning].
( 111 ) 236.408
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02533
( 220 ) 2021.06.24.
( 732 ) Lesovics Péter, Egerszalók (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gambino
( 511 ) 9

Napszemüvegek.

14

Órák és karórák.

35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: napszemüvegek, órák és karórák.
( 111 ) 236.411
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01294
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki (PL)
( 740 ) Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 33

Meggy alapanyagú alkoholtartalmú italok.

( 111 ) 236.412
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01295
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., Oborniki (PL)
( 740 ) Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 33

Vodka.
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( 111 ) 236.413
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01462
( 220 ) 2021.04.08.
( 732 ) Zhang Yong, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

43

Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

( 111 ) 236.414
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01639
( 220 ) 2021.04.22.
( 732 ) Mylan Hungary Kft., Komárom (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VIARMIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek; gyógyszerek; orvosi készítmények; gyógyszerészeti készítmények;

gyógyszerkészítmények cukorbetegség megelőzésére és kezelésére; gyógyszerkészítmények a szív- és érrendszeri
betegségek, a központi idegrendszeri betegségek és rendellenességek, a stroke megelőzésére; diétás ételek és
anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.
( 111 ) 236.415
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01648
( 220 ) 2021.04.23.
( 732 ) MERKAPT Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
(HU)
( 740 ) Bittera, Kohlrusz és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések; acetilén égők, gyújtók (1); acetilén égők, gyújtók (2); acetiléngenerátorok; adagolóberendezések
fűtőkazánokhoz; ágymelegítők; akváriumi szűrőberendezések; akváriumi világítótestek; akvárium melegítők;
arcgőzölő készülékek [szaunák]; atomreaktorok; automata hamuszállító berendezések; automata
öntözőberendezések; bányászlámpák; barnító berendezések [szoláriumok]; beltéri állólámpák (1); beltéri
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állólámpák (2); bemutató hűtőpultok; berendezések szennyvíz tisztításához; betétek égetőkemencékhez

[állványok]; bidék; biztonsági lámpák; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy
gázvezetékekhez; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; búvárlámpák; csapok; csapok [vízcsapok] csövekhez;
csepegtetők [öntözéstechnikai szerelvények]; csillárok; csíraölő égők; csíraölő lámpák a levegő tisztításához;
csokoládé-szökőkutak, elektromos; csőkígyók [lepárló-, fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; díszszökőkutak;
dohány hűtésére szolgáló berendezések; dohánypörkölő gépek; dörzsgyújtók gázhoz; durranógáz-égők;
egészségügyi készülékek és berendezések; égetőkemencék; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromosan
fűtött lábzsákok; elektromosan fűtött ruházat; elektromosan fűtött zoknik; elektromos borhűtő szekrények;
elektromos cumisüveg melegítők; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőlapok; elektromos fűtésű szőnyegek;
elektromos fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak; elektromos gofrisütők; elektromos gőzölők főzéshez;
elektromos hűtőtáskák; elektromos italadagolók; elektromos joghurtkészítők; elektromos kávéfőzők (1);
elektromos kávéfőzők (2); elektromos kisülési csövek világításra; elektromos kukták; elektromos kuszkuszfőzők;
elektromos lámpák; elektromos olajsütők, fritőzök; elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra;
elektromos ruhaszárítók; elektromos sous vide sütők; elektromos szójatejkészítő gépek; elektromos tajine;
elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; elektromos termoedények; elektromos tortillanyomók;
elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos vízforraló kannák; elektromos zseblámpák;
élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek; élelmiszer-szárítók, elektromos; elszívóernyők;
enyvmelegítő készülékek; fagyasztók; fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; fejlámpák; fém
armatúrák, vázak kemencékhez, sütőkhöz; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; fényprojektorok; fényszórók,
reflektorok gépkocsikhoz (1); fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fénytompító szerkezetek járművekhez
[lámpa szerelvények]; fertőtlenítő készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (2);
fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; finomítótornyok lepárláshoz; fogászati kemencék; foglalatok
elektromos lámpákhoz; folyadékhűtő berendezések; formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez,
sütőkhöz; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős készülékek; forrólevegős sütők; forróvizes palackok;
főző berendezések és készülékek; fürdőkádak (1); fürdőkádak (2); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték
szerelvények; fürdőszoba szerelvények; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; füstölőkészülékek, fumigációs
berendezések, nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (1); fűtőberendezések (2); fűtőberendezések
járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések járművekhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy
gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek; fűtött bemutató
pultok; gázégők; gázgyújtók; gázkazánok, gázbojlerek; gázkondenzátorok, nem géprészek; gázlámpák;
gázmosók, gáztisztítók; gáztisztítók; gömblámpák; gőzállomások vasalókhoz; gőzfejlesztő berendezések;
gőzkazánok, nem gépek részei; gőztárolók, gőzakkumulátorok; grillezők, grillsütők; gyertyás lámpások;
gyújtókészülékek; gyümölcsaszalók; hajgöndörítő lámpák; hajszárítók; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez;
helyiségfűtők; hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; hidroponikus
termesztési rendszerek; hordozható kovácstűzhelyek; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőpárnák, elektromos nem
gyógyászati használatra; hőpisztolyok; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk,
hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; huzatszabályzók [fűtés]; hűtőberendezés; hűtőhelyiségek,
hűtőkamrák; hűtőkészülékek és berendezések (1); hűtőkészülékek és berendezések (2); hűtőkészülékek és
berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések (4); hűtőszekrények; hűtőszekrények, hűtőkészülékek és
fagyasztók gyógyászati tárolási célokra; hűtőtartályok; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére;
irányjelző izzólámpák járművekhez; italhűtő berendezések; ívlámpák; ivóvízszűrők; izzószálak elektromos
izzókba, lámpákba; izzószálas égők; jégkészítő gépek; jégkrémkészítő gépek; jégleolvasztók, jégtelenítők
járművekhez; kádak ülőfürdőkhöz; kályhák [fűtőkészülékek]; kandalló fújtatók; kandallók (1); kandallók (2);
kandallórácsok, szikrafogók; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; karok gázégőkhöz; kávékapszulák,
üresen, elektromos kávéfőzőkhöz; kávépörkölő készülékek; kazáncsövek fűtőberendezésekhez; kemencehűtők;
kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra; kéménykürtők, füstcsatornák,
tűzcsatornák; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2); kerékpár irányjelző lámpák; kerékpár
lámpák; keresőlámpák, zseblámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító készülékek mosdókba;
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konyhai elszívóbúrák; ködgépek; könyvsterilizáló berendezések; kromatográfiai készülékek ipari használatra;

kutak, szökőkutak; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; laboratóriumi égők; laboratóriumi
elszívóberendezések; laboratóriumi lámpák; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpák, égők ünnepi
díszkivilágításhoz (1); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); lámpák járművekhez (1); lámpák járművekhez
(2); lámpák járművekhez (3); lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák motorkerékpárokhoz; lámpások
világításra; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3); lávakövek grillezéshez; LED-diódás világító
berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő berendezések; légkeveréses
sütőedények; légkondicionáló berendezések; légkondicionálók; légkondicionálók járművekhez (1);
légkondicionálók járművekhez (2); légkondicionáló ventilátorok; légnedvesítők; légszárítók; légszelepek gőzfűtő
berendezésekhez; légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és gépek; lepárló készülékek (1); lepárló
készülékek (2); lepárló készülékek (3); levegő szagtalanító készülékek; magnézium izzószálak [világítás];
malátapörkölő gépek; megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; meleg és hideg italok
adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; merülőforralók;
mikrobuborék generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; mobil vécék;
mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók, mosdók; mosókonyhai kazánok; multifunkciós
főzőkészülékek; műkörmös lámpák; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; nukleáris moderátorok és fűtőanyagok
kezelésére szolgáló berendezések; nyársak roston sütéshez; nyársforgató készülékek; nyomás alatti víztartályok;
olajégők; olajlámpák; olajtisztító készülékek; öblítő berendezések; öntözőgépek mezőgazdasági célokra;
padlófűtési rendszerek; párásítók központi fűtés radiátoraihoz; párátlanítók; parazsas ágymelegítők; párologtató
készülékek, evaporátorok; pasztőröző berendezések; pecsenyesütők; pecsenyesütő készülékek; piszoárok
[szaniter berendezések]; platni karikák; polimerizációs berendezések; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok,
elektromos; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; reflektor lámpák; reflektorok járművekhez; rostok,
grillsütők; sótalanító üzemek, egységek; SPA kádak, hidromasszázs kádak; spirituszégők; sterilizátorok;
sütőkemencék; szabályozó és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok
gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok vízkészülékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy
gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szagtalanító készülékek nem személyes használatra;
szárítóberendezések; szárító berendezések, aszalógépek; szárítókészülékek és berendezések; szauna
berendezések; szellőző [légkondicionáló] berendezések; szemétégetők, égetőkemencék; szén ívlámpákhoz;
szintszabályozó szelepek tartályokhoz; szűrők légkondicionálókhoz; tágulási tartályok központi
fűtőberendezésekhez; takarmány szárítására szolgáló készülékek; tányérmelegítők (1); tányérmelegítők (2);
tányérmelegítők (3); tejhűtő berendezések; terápiás lámpák, nem gyógyászati célokra; textilgőzölők; tisztaszobák
[egészségügyi berendezések]; toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; törökfürdőkhöz hordozható
kabinok; tűzcsapok; tűzhelyek (1); tűzhelyek (2); ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; USB
tápegységes pohármelegítők; USB-vel tölthető kézmelegítők; úszómedence-klórozó berendezések; vécékagylók;
vécé-ülőkék; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világító berendezések és készülékek; világító
berendezések légi járművekhez; világító házszámok; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések;
vízelosztó berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízhűtők; vízkivételi készülékek, berendezések;
vízlágyítók; vízmelegítők, vízforralók; vízporlasztó fej csapra; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és
gépek; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez [szaniterberendezésekhez]; vízsterilizáló berendezések;
vízszűrő berendezések; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok; zsebmelegítők.
( 111 ) 236.416
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01651
( 220 ) 2021.04.23.
( 732 ) MERKAPT Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest
(HU)
( 740 ) Bittera, Kohlrusz és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) "Az épületgépészet az életünk!"

( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;
adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;
adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti
üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más
cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós
szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói
vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek
kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi
készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása
[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];
időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és
irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és
adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások
művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;
közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy
kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran
közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása
mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;
számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;
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távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások

megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági
szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos
szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti
hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások
potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment
előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések
tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;
vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti
irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
( 111 ) 236.417
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01811
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 236.418
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01814
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) DFARMA spol. s r.o, Jenisov (CZ)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BirGo
( 511 ) 32

Sörök, alkoholmentes sörök, ízesített sörök.

( 111 ) 236.420
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01815
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) L'OREAL, Párizs (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VICHY LABORATOIRES. AZ EGÉSZÉG FONTOS. KEZDJE A BŐRÉNÉL
( 511 ) 3

Kozmetikai készítmények; bőrápolási termékek nem gyógyászati célra.

( 111 ) 236.421
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01830
( 220 ) 2021.05.07.
( 732 ) Kecskeméti Szakképzési Centrum, Kecskemét (HU)
( 546 )
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Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

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

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás, minőségellenőrzési szolgáltatás,

minőségellenőrzési szolgáltatás vizsgáztatási folyamatok tekintetében.
( 111 ) 236.422
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01831
( 220 ) 2021.05.07.
( 732 ) Kecskeméti Szakképzési Centrum, Kecskemét (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

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

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

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás, minőségellenőrzési szolgáltatás,

minőségellenőrzési szolgáltatás vizsgáztatási folyamatok tekintetében.
( 111 ) 236.423
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01832
( 220 ) 2021.05.07.
( 732 ) Kecskeméti Szakképzési Centrum, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;
mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási
létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs
és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.
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Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás, minőségellenőrzési szolgáltatás,

minőségellenőrzési szolgáltatás vizsgáztatási folyamatok tekintetében.
( 111 ) 236.424
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01833
( 220 ) 2021.05.07.
( 732 ) Kecskeméti Szakképzési Centrum, Kecskemét (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

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

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

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás, minőségellenőrzési szolgáltatás,

minőségellenőrzési szolgáltatás vizsgáztatási folyamatok tekintetében.
( 111 ) 236.425
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01834
( 220 ) 2021.05.07.
( 732 ) Optima Forma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 17

Tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok: purhab, pisztolyhab, szilikon tömítő, akriltömítő, építési ragasztó.

( 111 ) 236.426
( 151 ) 2021.12.02.
( 210 ) M 21 01987
( 220 ) 2021.05.18.
( 732 ) GUANDGONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., Guangdong (CN)
( 740 ) SBGK ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Tablet számítógépek; felvett számítógépes programok; elektronikus játékszoftverek; számítógépes perifériák;

letölthető számítógépes programok; smartphone szoftveralkalmazások, letölthető; intelligens órák; okosüvegek;
interaktív érintőképernyős terminálok; humanoid robotok mesterséges intelligenciával; hordható számítógépek;
gesztusfelismerő szoftver; virtuális valóság játékszoftverek; biometrikus szkennerek; faxgépek; navigációs
műszerek; hordható tevékenységkövetők; okostelefonok; tokok okostelefonokhoz; védőfóliák okostelefonokhoz;
borítók okostelefonokhoz; mobiltelefon hevederek; billentyűzetek okostelefonokhoz; vezeték nélküli hangszórók;
hordozható médialejátszók; fülhallgató; oktató készülékek; videokamerák; virtuális valóság fejhallgatók;
biztonsági megfigyelő robotok; kamerák [fényképezés]; önportrék [kézi monopodák]; USB kábelek; chipek
[integrált áramkörök]; érintőképernyők; elemek elektromos; akkumulátortöltők; hordozható tápegységek
(újratölthető elemek); animációs rajzfilmek; levegőelemző készülékek; mérőkészülékek; biochipek; televíziós
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készülékek; vetítők; vezeték nélküli fejhallgatók; joystickok számítógépekkel való használatra, nem

videojátékokhoz; integrált áramkörök.
( 111 ) 236.427
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 01989
( 220 ) 2021.05.18.
( 732 ) Rédli Éva, Százhalombatta (HU)
Szélpál Csaba Béláné, Százhalombatta (HU)
( 541 ) FELHŐJÁRÓK MOZDULATSZÍNHÁZ
( 511 ) 41

Színházi produkciók; előadóművészet szolgáltatásai; élő előadások bemutatása.

( 111 ) 236.428
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02008
( 220 ) 2021.05.19.
( 732 ) K9-Immun Kft., Nagykovácsi (HU)
( 541 ) K9 INU
( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára; immunerősítők állatoknak;

állatgyógyászati készítmények daganatos megbetegedések kiegészítő kezelésére; étrend-kiegészítők állatok
számára immunrendszerrel kapcsolatos problémák kezelésére; vitaminkészítmények állatok számára;
mikroorganizmus kultúrát, gyógygomba kivonatot tartalmazó állatgyógyászati készítmények.
( 111 ) 236.430
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02353
( 220 ) 2021.06.14.
( 732 ) Méry Zoltán, Budaörs (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Cukrászati termékekhez zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; csomagolópapír; fóliák és
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tasakok csomagoláshoz; papír csomagoló anyagok kenyér és különböző pékárukhoz; papírzacskók;

csomagolóanyagok papírból vagy műanyagból kenyér, pékáruk, bejglik, toastkenyerek, kalácsok, gluténmentes,
laktózmentes toastkenyerek, hotdog kiflik, panírmorzsák csomagolására.
35

Kenyér-, pékáruk-, cukrászati- és különböző lisztek felhasználásával készült termékek kereskedelmi

ügyleteinek bonyolítása; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklám- és marketing
tevékenységek; célzott marketingtevékenységek; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; kenyér-,
pékáruk-, cukrászati- és különböző lisztek felhasználásával készült termékek online kereskedeleme.
39

Áruk csomagolása és kiszállítása; fuvarozás, áruszállítás; szállítási, logisztikai szolgáltatások;

futárszolgáltató szolgáltatási tevékenységek.
( 111 ) 236.431
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 21 02354
( 220 ) 2021.06.14.
( 732 ) dr. Yaro A. Cletus, Budapest (HU)
( 541 ) DYNAMIX
( 511 ) 5

Étrendkiegészítő emberek számára.

( 111 ) 236.433
( 151 ) 2021.11.29.
( 210 ) M 21 01986
( 220 ) 2021.05.18.
( 732 ) Winemaks Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 236.434
( 151 ) 2021.11.26.
( 210 ) M 20 03489
( 220 ) 2020.11.17.
( 732 ) Rational Intellectual Holdings Limited, Onchan, Isle of Man (IM)
( 740 ) Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) POKERSTARS
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek és számítógépes programok játékokkal, kártyajátékokkal, ügyességi játékokkal,

pókerrel, pókerjátékokkal, kaszinójátékokkal, szerencsejátékkal vagy fogadással kapcsolatban és ezekhez
kapcsolódó pókerbajnokságok, versenyek, játékshow-k, események; közösségi kapcsolatépítés céljára szolgáló
számítógépes szoftverplatformok játékokkal, kártyajátékokkal, ügyességi játékokkal, pókerrel, pókerjátékokkal,
kaszinójátékokkal, szerencsejátékkal vagy fogadással kapcsolatban és ezekhez kapcsolódó pókerbajnokságok,
versenyek, játékshow-k és események; számítógépes szoftveralkalmazások játékokkal, kártyajátékokkal,
ügyességi játékokkal, pókerrel, pókerjátékokkal, kaszinójátékokkal, szerencsejátékkal vagy fogadással
kapcsolatban és ezekhez kapcsolódó pókerbajnokságok, versenyek, játékshow-k, események; videójátékok;
interaktív videójátékok; letölthető elektronikus játékok; közösségi kapcsolatépítés céljára szolgáló számítógépes
szoftverplatformok, amelyek az interneten, elektronikus levelezésen vagy hordozható, mobil, kézi vagy
tabletkészülékeken keresztül érhetők el; letölthető elektronikus kiadványok játékokkal, kártyajátékokkal,
ügyességi játékokkal, pókerrel, pókerjátékokkal, kaszinójátékokkal, szerencsejátékkal vagy fogadással
kapcsolatban és ezekhez kapcsolódó pókerbajnokságok, versenyek, játékshow-k, események; napszemüvegek;
táskák és tokok, melyek kifejezetten valamely hordozható kommunikációs eszköznek, amely kézi vagy viselhető
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készülék, valamely hordozható számítástechnikai eszköznek, például okostelefon, valamely kézben használható

számítástechnikai eszköznek, például okostelefon vagy táblagép, vagy valamely érintőképernyős panelbe foglalt
általános célú számítógépnek tárolására vagy hordozására lettek kialakítva; mobiltelefon hordozók, tokok
mobiltelefonokhoz; tartók mobiltelefonokhoz; mobiltelefon védők; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz;
chipkártyák; kódolt mágneskártyák; elektronikus adathordozó kártyák; feltöltőkártyák; bankkártyák; hitelkártyák;
betéti kártyák; chipkártyák; tárolt értéket hordozó kártyák; fizetési kártya; előre fizetett (prepaid) kártyák;
mágnesmemóriás és integrált áramkör memóriás kártyák; integrált áramkörös chippel ellátott kártyák; integrált
elektronikus chippel ellátott adathordozók; integrált mikroprocesszoros chippel ellátott adathordozók; előre
fizetett (prepaid) mágneskártyák; kódolt chipkártyák pénzügyi alkalmazásokhoz, hűségprogramokhoz,
jutalmazási programokhoz és a kártyabirtokosok által választható opciókhoz; biztonsági kódolású kártyák;
biztonsági jellemzőkkel kódolt kártyák hitelesítés céljából; hologrammal impregnált kártyák; USB flash
meghajtók.
41

Szórakoztatás; televíziós szórakoztató szolgáltatások; televízióműsorok nyújtása; sporttevékenységek,

kulturális tevékenységek, szórakoztató szolgáltatás; kikapcsolódási játékszolgáltatás; játék (mérkőzés)
szolgáltatás; szerencsejáték (és fogadásszervezés); (sport)fogadás; kaszinói szolgáltatások;
kártyajáték-szolgáltatások; pókerjáték-szolgáltatások; ügyességi játékok nyújtása; bármely fent említett
szolgáltatás szervezése, rendezése és bemutatása; bajnokságok, versenyek, játékok, játékshow-k, szórakoztató
rendezvények szervezése, rendezése és bemutatása; bármely fent említett szolgáltatás nyújtása élőben, televízió
útján vagy on-line módon egy számítógépes adatbázisból vagy az interneten keresztül, vagy hordozható, mobil,
kézi vagy táblagép készüléken keresztül; elektronikus játékszolgáltatás nyújtása az internet segítségével;
többjátékosú kártyajátékok, kártyaszobák és ügyességi játékok nyújtása élőben, vagy az internet segítségével,
vagy televízión, vagy hordozható, mobil, kézi vagy táblagép készüléken keresztül; az előbbi szolgáltatások
szervezése, rendezése, bemutatása; szórakoztató szolgáltatások, sporttevékenységek, kulturális tevékenységek,
szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató rendezvények szervezése, vezetése és lebonyolítása; kikapcsolódási
játékszolgáltatás, játék (mérkőzés) szolgáltatás, szerencsejáték (és fogadásszervezés); (sport)fogadás, kaszinói
szolgáltatások, kártyajáték-szolgáltatások; pókerjáték-szolgáltatások, bajnokságok, versenyek, játékok,
játékshow-k és események szervezése, vezetése és lebonyolítása; hírek, oktatási szolgáltatások nyújtása bármely
fent említett szolgáltatással kapcsolatban; információk nyújtása szórakoztató rendezvényekkel és
szolgáltatásokkal, televíziós szórakoztató szolgáltatásokkal, televízióműsorokkal, sporttevékenységekkel,
kulturális tevékenységekkel, szórakoztató szolgáltatásokkal, kikapcsolódási játékokkal kapcsolatban; játék-,
szerencsejáték-, fogadási, kaszinó-, kártya- és pókerjáték szolgáltatásokkal, bajnokságokkal, versenyekkel,
játékokkal, játékshow-val és eseményekkel kapcsolatos információk nyújtása; online elektronikus kiadványok
készítése; vásárlói információk és elektronikus hírlevelek terjesztése az internet és elektronikus levél vagy
hordozható, mobil, kézi vagy táblagép készülékek útján.
( 111 ) 236.435
( 151 ) 2021.11.26.
( 210 ) M 20 03822
( 220 ) 2020.12.11.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Szájhigiénés kiegészítő takarmány kutyák számára.

( 111 ) 236.436
( 151 ) 2021.11.26.
( 210 ) M 20 03821
( 220 ) 2020.12.11.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
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( 546 )
( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények juh,sertés és szarvasmarha számára.

( 111 ) 236.437
( 151 ) 2021.11.29.
( 210 ) M 21 02274
( 220 ) 2021.06.09.
( 732 ) Terbe Krisztina, Nagykovácsi (HU)
( 740 ) Pelyhe Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 111 ) 236.438
( 151 ) 2021.11.29.
( 210 ) M 21 02277
( 220 ) 2021.06.09.
( 732 ) Takács Dániel, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.439
( 151 ) 2021.11.29.
( 210 ) M 21 02102
( 220 ) 2021.05.26.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) EDOBAN
( 511 ) 5

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

( 111 ) 236.440
( 151 ) 2021.11.29.
( 210 ) M 21 02101
( 220 ) 2021.05.26.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) XAVABAN
( 511 ) 5

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

( 111 ) 236.441
( 151 ) 2021.11.29.
( 210 ) M 21 02100
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( 220 ) 2021.05.26.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) EXAB
( 511 ) 5

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

( 111 ) 236.442
( 151 ) 2021.11.29.
( 210 ) M 21 01760
( 220 ) 2021.04.30.
( 732 ) GSK Consumer Healthcare SARL, Prangins (CH)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények köhögés, megfázás, influenza kezelésére.

( 111 ) 236.443
( 151 ) 2021.11.29.
( 210 ) M 21 01754
( 220 ) 2021.04.30.
( 732 ) NovelMedix Orvosi Műszerkereskedelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Csővár (HU)
( 740 ) Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5
10

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.
Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.
Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és
segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális
tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.
37

Építőipari szolgáltatások; orvosi műszerek üzembehelyezése, karbantartása, szervízelése; bányászati

kitermelés, olaj- és gázfúrás.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 111 ) 236.445
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 20 00502
( 220 ) 2020.02.17.
( 732 ) GRÁNIT Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Eckert Ádám, Budapest
( 541 ) Digitális bank valódi előnyökkel
( 511 ) 9

Bankkártyák [kódolt vagy mágneses]; számítógépes kommunikációs szoftverek, amelyek lehetővé teszik az

ügyfelek számára a bankszámla-információkhoz való hozzáférést és banki tranzakciók végzését; letölthető
elektronikus pénztárcák [e-pénztárcák]; pénzügyekkel kapcsolatos számítógépes programok; pénzügyi
menedzsment szoftverek; pénzügyi tranzakciók kezelésével kapcsolatos számítógépes szoftverek; számítógépes
szoftverek pénzügyi modellek kidolgozásához.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
M3662
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Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; automatizált banki szolgáltatások;

bankautomata szolgáltatások; bankbetétekkel kapcsolatos banki szolgáltatások; banki szolgáltatások; banki
szolgáltatások biztosítása; banki tevékenységekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; banki ügyletekkel
kapcsolatos pénzügyi menedzsment; banki ügyletekkel kapcsolatos számítógépes tájékoztató szolgáltatások;
banki ügyletekkel kapcsolatos kutatási szolgáltatások; bankkártyákkal kapcsolatos szolgáltatások; bankkártyákkal
kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; bankszámla információs szolgáltatások; bankszámlákhoz kapcsolódó
szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása;
bankügyletekhez kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos konzultáció; befektetési
banki szaktanácsadás és tanácsadási szolgáltatások; befektetési banki szolgáltatások; betétbe helyezésekkel
kapcsolatos banki szolgáltatások; elektronikus bank szolgáltatások; hitel- és bankkártyával kapcsolatos
szolgáltatások; internetes banki tevékenység; kártyával elérhető banki szolgáltatások; kereskedelmi
bankügyintézés; online banki szolgáltatások; online kereskedelmi banki tevékenységek; pénzügyi szolgáltatások,
bankügyletek; számítógépes világhálózaton keresztül biztosított elektronikus banki szolgáltatások [internetes
banki szolgáltatások]; számítógépesített bankszolgáltatások.
( 111 ) 236.446
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 20 02348
( 220 ) 2020.08.07.
( 732 ) Végh Mátyás, Budapest (HU)
( 541 ) Dunakanyar Fesztivál
( 511 ) 41

Előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási

célokra; képzési célú fesztiválok rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős
fesztiválok szervezése; turizmussal kapcsolatos címjegyzékek kiadása; fesztiválok szervezése kulturális célokra;
oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok
rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 236.447
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 20 03421
( 220 ) 2020.11.12.
( 732 ) CONTINENTAL TRAVEL Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Gábor László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CONTINENTAL TRAVEL
( 511 ) 39

Utazásszervezés.

( 111 ) 236.448
( 151 ) 2021.12.02.
( 210 ) M 20 01984
( 220 ) 2020.07.12.
( 732 ) Bányai László, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Koltai Ildikó, Budapest
( 541 ) VezessJol
( 511 ) 41

Gépjárművezetési szakmai képzés nyújtása jogosítvánnyal rendelkezők számára.

( 111 ) 236.449
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 20 03427
( 220 ) 2020.11.12.
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( 732 ) Parklife project Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 740 ) Csízy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PARKSITE more than offices
( 511 ) 36
37

Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
Építőipari szolgáltatások; irodaház és egyéb kiszolgáló létesítmények és épületek, illetve azok berendezései

és felszerelései építéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó üzembehelyezési és javítási szolgáltatások.
( 111 ) 236.450
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 21 01569
( 220 ) 2021.04.19.
( 732 ) Hayranfitness Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 28
35

Sportcikkek és felszerelések, fitnesz gépek.
Sportcikkek és fitness gépekkel történő kereskedelem, webáruházon keresztül történő értékesítés, azon belül

is, ellipszis gépek, szobakerékpár, evezőpadok, kombinált edzőgépek, tárcsasúlyok, pingpong asztal, húzódzkodó,
tolódzkodó keret, futópad.
( 111 ) 236.451
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 21 01736
( 220 ) 2021.04.29.
( 732 ) DOORLAND Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisvörösvár (HU)
( 740 ) Dr. Lovász Ügyvéd Iroda, Budapest
( 541 ) DOORLAND
( 511 ) 6

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

fémkábelek és fémvezetékek; abalakzárók, nem elektromos; ajtóreteszek fémből (1); ajtóreteszek fémből (2);
ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ablakszárny-rögzítők fémből
(1); ablakszárny-rögzítők fémből (2); ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; csavaralátétek, alátétgyűrűk
fémből; fém abalakgörgők; fém csavaranyák; fémcsavarok (1); fémcsavarok (2); fémgyűrűk; fém tolózárak;
gyűrűs (fejű) csavarok; reteszek, tolózárak fémből; rézgyűrűk, szegecsek, fémből; szögek; ütközők fémből; zárak
fémből, nem elektromos; záróreteszek, zárócsapszegek; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz;
páncélszekrények.
19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
20

Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
37

Építőipari szolgáltatások; nyílászárók beszerelése; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

( 111 ) 236.452
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 21 01737
( 220 ) 2021.04.29.
( 732 ) Mylan Ireland Limited, Dublin 13 (IE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) TERGIO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszer; orvosi készítmények;

gyógyszerkészítmények neurológiai rendellenességek kezelésére; gyógyszerkészítmények központi idegrendszeri
M3664

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
betegségek és rendellenességek kezelésére; gyógyszerkészítmény sclerosis multiplex kezelésére.

( 111 ) 236.453
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 21 01738
( 220 ) 2021.04.29.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BALATON BORRÉGIÓ - PEZSGÉS, BOROK, VITORLÁK ÉS TE SZEMÉLYESEN
( 511 ) 33

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

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

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

online reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés,
reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése
reklámcélra; 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; marketingkampányok; 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 megjelentetése;
elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése.
( 111 ) 236.454
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 21 01739
( 220 ) 2021.04.29.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TOKAJI BORRÉGIÓ - DŰLŐK, BOROK, ÖRÖKSÉG ÉS TE SZEMÉLYESEN
( 511 ) 33

Tokaj/Tokaji 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
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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; marketingkampányok; 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 megjelentetése;
elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése.
( 111 ) 236.455
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 21 01740
( 220 ) 2021.04.29.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FELSŐ-PANNON BORRÉGIÓ - HIT, BOR, KULTÚRA ÉS TE SZEMÉLYESEN
( 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; marketingkampányok; 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 ) 236.456
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 21 01741
( 220 ) 2021.04.29.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FELSŐ-MAGYARORSZÁG - HEGYEK, BOROK, TÖRTÉNELEM ÉS TE SZEMÉLYESEN
( 511 ) 33

Felső-Magyarország/Felső-Magyarországi földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő alkoholos borok;

asztali borok; desszertborok; édes borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő;
természetes habzóborok; vörös habzóborok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok;
rozé borok; szőlőbor; vörösbor.
35

Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,
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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; marketingkampányok; merchandising szolgáltatások.
41

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

oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; brosúrák
kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; újságok,
folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése.
( 111 ) 236.457
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 21 01743
( 220 ) 2021.04.29.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DUNA BORRÉGIÓ - ÍZEK, BOROK, PINCEFALVAK ÉS TE SZEMÉLYESEN
( 511 ) 33

Duna/Dunai 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; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és
termékminták reklámcélú terjesztése; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra;
nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklámozás; reklám és
marketing; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése;
reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok
és reklámok készítése, kiadása; 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; marketingkampányok; 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 ) 236.458
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 21 01744
( 220 ) 2021.04.29.
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( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

( 740 ) Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PANNON BORRÉGIÓ - VÖLGYEK, BOROK, NAPFÉNY ÉS TE SZEMÉLYESEN
( 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; reklámanyag-terjesztés; 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;
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; marketingkampányok;
merchandising szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós 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 multimédiás
megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése.
( 111 ) 236.459
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 21 02086
( 220 ) 2021.05.26.
( 732 ) Kónya Balázs, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások;

villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; épületek kivitelezése; ipari építkezések kivitelezése.
42

Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; weblapok tervezése és kivitelezése; kül- és beltéri tervezési,

kivitelezési szolgáltatások; műszaki jelentések, beszámolók készítése; műszaki, mérnöki felmérések; műszaki
mérnöki tevékenység; műszaki felmérések végzése; műszaki felmérések.
( 111 ) 236.460
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 21 02259
( 220 ) 2021.06.08.
( 732 ) AA MEDIA Kft., Kerepes (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás, kereskedelmi tevékenység.
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, táborok, rendezvények.

( 111 ) 236.461
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 21 02260
( 220 ) 2021.06.08.
( 732 ) Khan Zulkarnain Saer, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.462
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 21 02261
( 220 ) 2021.06.08.
( 732 ) Rajczi Norbert, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

Pénzügyi szolgáltatások; kockázati tőkével kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi finanszírozás, vállalat

indításához szükséges finanszírozás és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások, továbbá vállalatok felfuttatásához
szükséges finanszírozás.
( 111 ) 236.463
( 151 ) 2021.11.30.
( 210 ) M 21 02270
( 220 ) 2021.06.09.
( 732 ) Novomed Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
11

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

berendezések.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 236.466
( 151 ) 2021.12.01.
( 210 ) M 21 01517
( 220 ) 2021.04.14.
( 732 ) Amartan Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rádi Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; ajakfények, ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; állatsamponok (nem
gyógyszeres állatkozmetikai készítmények); aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aromatikus anyagok
(esszencia olajok); balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; éterikus
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esszenciák; fitokozmetikai készítmények; fogkrémek, fogpaszta; fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölő

készítmények [illatszerek]; gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövény kivonatok kozmetikai célokra; hajápoló
folyadékok; hajbalzsamok; hajspray; illatosított fa; illatszer készítmények; illóolajok, mint ételízesítők; ízesítők,
aromák italokhoz [illóolajok]; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; kollagénkészítmények
kozmetikai célokra; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; kozmetikai
szerek állatok számára; leheletfrissítő készítmények személyes higiéniához; lehelet frissítő spray; levegőillatosító
készítmények; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; naptejek; napvédő, napozó készítmények
[kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és
illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; potpurrik; samponok; szájvizek, nem gyógyászati célra;
szappan; száraz samponok; testápolási cikkek; virágkivonatok [illatszerek].
4

Viaszgyertyák; gyertyabelek; gyertyák; illatosított gyertyák.

5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; állatgyógyászati készítmények; állatok fürdetésére szolgáló
készítmények [rovarirtók]; aranyér elleni készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; biocidok; borogatások;
étrendkiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású
olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszerek
állatorvosi célokra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra;
immunerősítők; kannabisz gyógyászati célokra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra;
táplálékkiegészítők.
35

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

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi
szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kisés nagykereskedelme.
( 111 ) 236.467
( 151 ) 2021.12.01.
( 210 ) M 21 01516
( 220 ) 2021.04.14.
( 732 ) Amartan Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rádi Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgálóanyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek; ajakfények; ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; állatsamponok [nem
gyógyszeres állatkozmetikai készítmények]; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aromatikus anyagok
[esszencia olajok]; balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; éterikus
esszenciák; fitokozmetikai készítmények; fogkrémek; fogpaszta; fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölő;
füstölő készítmények [illatszerek]; gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra;
hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajspray; illatosított fa; illatszer készítmények; illatszer készítmények (2);
illóolajok, mint ételízesítők; ízesítők, aromák italokhoz [illóolajok]; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló
készítmények]; kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai
krémek; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; leheletfrissítő készítmények személyes
higiéniához; lehelet frissítő spray; levegőillatosító készítmények; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati
célokra; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok
kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; samponok;
szájvizek, nem gyógyászati célra; szappan (1); szappan (2); száraz samponok; testápolási cikkek; virágkivonatok
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[illatszerek].
4

Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; illatosított gyertyák; gyertyák.
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); állatgyógyászati készítmények; állatok fürdetésére szolgáló
készítmények [rovarirtók]; aranyér elleni készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők
állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású olajok;
gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszerek állatorvosi
célokra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra; immunerősítők;
növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra; táplálékkiegészítők.
35

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

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi
szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kisés nagykereskedelme.
( 111 ) 236.468
( 151 ) 2021.12.01.
( 210 ) M 21 01347
( 220 ) 2021.03.29.
( 732 ) LOTTE Corporation, Seoul (Sincheon-dong) (KR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Gyorséttermek, snack bárok; éttermi szolgáltatások; kávéházi szolgáltatások; pubok; bárok és koktélbárok

szolgáltatásai; turistaházak szolgáltatásai; szállodai szolgáltatás; szállásadási szolgáltatások üdülőkben;
szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; kempingezési lehetőség biztosítása;
közösségi célú helyiségek bérbeadása; napközi otthonok szolgáltatásai idősek részére; bölcsődék, óvodák;
állatpanziók; tárgyalótermek bérbeadása; főzőeszközök bérbeadása; kávéházi szolgáltatások gyermekjátszó
kávézókban; utcai standok szolgáltatásai.
( 111 ) 236.469
( 151 ) 2021.12.01.
( 210 ) M 21 01345
( 220 ) 2021.03.29.
( 732 ) Perrigo Pharma International DAC, Dublin 2 (IE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) IMMUNIREX
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és orvosi készítmények emberi használatra; gyógyszerészeti készítmények meghűlés

megelőzésére; gyógyszerészeti készítmények influenza megelőzésére; gyógyszerészeti készítmények meghűlés
kezelésére; gyógyszerészeti készítmények influenza kezelésére; orrdugulás elleni szerek; oldatok az orrüregek
tisztítására; orrsprayek; készítmények a légzőrendszer fertőzéseinek kezelésére; készítmények az allergia
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kezelésére; készítmények a köhögés kezelésére; köhögéscsillapítók; köhögéscsillapító szirupok; vitaminok és

táplálék kiegészítők.
( 111 ) 236.470
( 151 ) 2021.12.01.
( 210 ) M 21 01346
( 220 ) 2021.03.29.
( 732 ) LOTTE Corporation, Seoul (Sincheon-dong) (KR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

Gyorséttermek, snack bárok; éttermi szolgáltatások; kávéházi szolgáltatások; pubok; bárok és koktélbárok

szolgáltatásai; turistaházak szolgáltatásai; szállodai szolgáltatás; szállásadási szolgáltatások üdülőkben;
szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; kempingezési lehetőség biztosítása;
közösségi célú helyiségek bérbeadása; napközi otthonok szolgáltatásai idősek részére; bölcsődék, óvodák;
állatpanziók; tárgyalótermek bérbeadása; főzőeszközök bérbeadása; kávéházi szolgáltatások gyermekjátszó
kávézókban; utcai standok szolgáltatásai.
( 111 ) 236.471
( 151 ) 2021.12.01.
( 210 ) M 21 02398
( 220 ) 2021.06.16.
( 732 ) Trimetto Kft., Múcsony (HU)
( 740 ) Dr. Czél György, Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros
( 546 )
( 511 ) 11

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

berendezések.
( 111 ) 236.472
( 151 ) 2021.12.01.
( 210 ) M 21 01862
( 220 ) 2021.05.10.
( 732 ) HSG Consulting Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 6
11

Kádak; medencék fémből.
Mosogatók; mosdók; mosdótálak; szaniterek, fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok; szaniter és

fürdőszobai áruk; csaptelep; vízcsapok, csapok; kádpanelek; szaniter berendezések; porcelánból készült
szaniteráruk; rozsdamentes acélból készült szaniteráruk; hidroterápiás fürdőkádak; pezsgőfürdős kádak; kádak
ülőfürdőkhöz; levegősugaras kádak; spa kádak; hidromasszázs kádak; gőzfürdők; gyógyfürdők; nem fém
zuhanyfalak kádakhoz; fürdőszobai csapok; fürdőszobai mosdók.
20

Bútorok és lakberendezési tárgyak; fürdőszobabútor; műanyag fürdőszobabútorok; elemes fürdőszoba

bútorok, fürdőszobaszekrények.
( 111 ) 236.473
( 151 ) 2021.12.01.
( 210 ) M 21 02390
( 220 ) 2021.06.16.
( 732 ) Energiaválasztó Kft., Pécs (HU)
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( 546 )
( 511 ) 9

Napelemes rendszerek; napelemek; hordozható napelempanelek villamos energia generálásához; napelemek

villamosenergia-termeléshez; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek;
elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezetésére szolgáló
berendezések készülékek és kábelek; fényelektromos készülékek elektromosság termeléséhez; háztartási
napelemek; napelemcellák.
42

Energetikai vizsgálat; energetikai tanúsítvány készítése.

( 111 ) 236.474
( 151 ) 2021.12.01.
( 210 ) M 21 02394
( 220 ) 2021.06.16.
( 732 ) Korkut Ziya, Fót (HU)
Bakir Mehmet Selim, Budapest (HU)
Ertunc Erdal, Budapest (HU)
Karabiyik Mehmet, Fót (HU)
Aslan Bilal, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás; étel- és italellátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

( 111 ) 236.475
( 151 ) 2021.12.01.
( 210 ) M 21 02745
( 220 ) 2021.07.14.
( 732 ) Kókay Dániel, Nagybörzsöny (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 111 ) 236.476
( 151 ) 2021.12.01.
( 210 ) M 21 02395
( 220 ) 2021.06.16.
( 732 ) Veres Tamás, Perbál (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

Sportcikkek és felszerelések; vadász és halász felszerelések; horgászzsinórok; horgászvillantók; horgász
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horgok; horgászhevederek.

41

Horgász versenyek; sport és kulturális tevékenységek; horgászoktatás; horgász felszerelés biztosítása.

( 111 ) 236.479
( 151 ) 2021.12.07.
( 210 ) M 21 02389
( 220 ) 2021.06.16.
( 732 ) LEMAN-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) TEJMADÁR
( 511 ) 30
43

Madártej.
Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital

catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering
szolgáltatások kiállítóhelyek számára; mobil catering szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; bankett
szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; étel- és italkészítés.
( 111 ) 236.480
( 151 ) 2021.12.07.
( 210 ) M 21 01690
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Erdélyi Ferenc, Győr (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Ruházati cikkek kis- és nagykereskedelme; ruházati kiegészítők kis- és nagykereskedelme; kulcstartók kis-

és nagykereskedelme; táskák kis- és nagykereskedelme; csuklópántok kis- és nagykereskedelme; karkötők,
karperecek kis- és nagykereskedelme; sporttáskák, tornazsákok kis- és nagykereskedelme.
41

Szórakoztató célú rendezvények szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztató és

kulturális rendezvények szervezése; koncertek lebonyolítása (szervezése és lebonyolítása); kulturális
rendezvények szervezése és lebonyolítása; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges
rendezvényekre; fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; szórakoztatási célú
fesztiválok rendezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; rekreációs, szabadidős fesztiválok
szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 236.481
( 151 ) 2021.12.07.
( 210 ) M 21 02567
( 220 ) 2021.06.25.
( 732 ) dr. Éless Tamás, Budapest (HU)
Éless Tímea, Tállya (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) levegő
( 511 ) 33

Borok; habzóborok.

( 111 ) 236.483
( 151 ) 2021.12.02.
( 210 ) M 21 02386
( 220 ) 2021.06.15.
( 732 ) Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; üzleti
marketing-szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások az
üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási szerződések mások részére történő
intézése formájában; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti menedzsment; üzleti adminisztrációs
tanácsadás; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy
tájékoztatás; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti
adminisztráció; értékesítési adminisztráció; bérszámfejtés; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén;
bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó
üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; számlákkal kapcsolatos
tájékoztatás [könyvelés]; számviteli, könyvelési szolgáltatások; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és
tájékoztató szolgáltatások; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; megrendelések
felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások;
értékesítési promóciós szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az
ügyfélkapcsolat-kezelés területén.
( 111 ) 236.484
( 151 ) 2021.12.07.
( 210 ) M 21 02036
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) Péterszegi János, Budapest (HU)
( 740 ) Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 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; étkezési olajok és zsírok.
( 111 ) 236.485
( 151 ) 2021.12.07.
( 210 ) M 21 02037
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) Péterszegi János, Budapest (HU)
( 740 ) Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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; étkezési olajok és zsírok.
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( 111 ) 236.486
( 151 ) 2021.12.07.
( 210 ) M 21 02387
( 220 ) 2021.06.16.
( 732 ) POLYMOBIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mohács (HU)
( 740 ) dr. Horváth Fruzsina, Pécs
( 546 )
( 511 ) 12

Elektromos kerékpárok; elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; kerékpárok; motoros kerékpárok;

kerekek kerékpárokhoz; első villák kerékpárokhoz; fékek kerékpárokhoz; fékkarok kerékpárokhoz; hajtásláncok
kerékpárokhoz; kormányok [kerékpárok részei]; láncok kerékpárokhoz; nyergek kerékpárokhoz vagy
motorkerékpárokhoz; sebességváltók kerékpárokhoz; ülések kerékpárokhoz; vázak kétkerekű gépjárművekhez;
vázak motorkerékpárokhoz; pedálok motorkerékpárokhoz; egyensúlyozós elektromos rollerek; egyensúlyozós
egykerekű elektromos rollerek; mopedek; elektromos járművek.
( 111 ) 236.487
( 151 ) 2021.12.07.
( 210 ) M 21 02570
( 220 ) 2021.06.25.
( 732 ) dr. Éless Tamás, Budapest (HU)
Éless Tímea, Tállya (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ötödik elem
( 511 ) 33

Borok; habzóborok.

( 111 ) 236.488
( 151 ) 2021.12.07.
( 210 ) M 21 02399
( 220 ) 2021.06.16.
( 732 ) Dalia Szandra, Isaszeg (HU)
( 541 ) Szimat Suli
( 511 ) 41

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

( 111 ) 236.489
( 151 ) 2021.12.02.
( 210 ) M 21 01700
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Felső-Magyarország földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok;

desszertborok; édes borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; természetes
habzóborok; vörös habzóborok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozéborok;
szőlőbor; vörösbor.
35

Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,
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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; reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok
terjesztése; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; reklámok
terjesztése interneten keresztül; 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 megjelentetése;
elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése.
( 111 ) 236.490
( 151 ) 2021.12.07.
( 210 ) M 21 02038
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) Péterszegi János, Budapest (HU)
( 740 ) Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 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; étkezési olajok és zsírok.
( 111 ) 236.492
( 151 ) 2021.12.07.
( 210 ) M 21 02569
( 220 ) 2021.06.25.
( 732 ) dr. Éless Tamás, Budapest (HU)
Éless Tímea, Tállya (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) tűz
( 511 ) 33

Borok; habzóborok.

( 111 ) 236.493
( 151 ) 2021.12.07.
( 210 ) M 21 01872
( 220 ) 2021.05.10.
( 732 ) Takács Csaba, Szada (HU)
( 740 ) Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Panírbetyárok
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; étkezési olajok és zsírok.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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( 111 ) 236.494
( 151 ) 2021.12.02.
( 210 ) M 21 02400
( 220 ) 2021.06.16.
( 732 ) Viador Átrium Stúdió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VIADOR
( 511 ) 37

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

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

Mérnöki projektmenedzsment-szolgáltatások; belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti szolgáltatások;

belsőépítészeti tervezések; üzletek belsőépítészeti kialakítása; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés;
belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás;
belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások
butikok számára; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; mérnöki kutatás;
mérnöki projekttanulmányok; mérnöki tervezés; mérnöki munkák; mérnöki és számítógépes mérnöki
szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások, munkák; műszaki mérnöki tevékenység; mérnöki megvalósíthatósági
tanulmányok; mérnöki felmérések lebonyolítása; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; műszaki, mérnöki
felmérések; technológiai mérnöki elemzés; mérnöki jelentések készítése; mérnöki tervezési szolgáltatások;
mérnöki építési rendszerek tervezése; mérnöki munkák tervezése árvízvédelemhez; mérnöki tervezés és
konzultáció; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; építészeti és mérnöki szolgáltatások; tanácsadási
szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; mérnöki
kutatás technológiai területeken; mérnöki becslések technológiai területeken; szerkezetelemzéssel kapcsolatos
mérnöki szolgáltatások; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; elektronikus
rendszerek tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; ipari mérnöki tevékenységgel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; műszaki projekttervezés a
mérnöki tevékenység területén; műszaki felmérések; építésfelügyeleti szolgáltatások [felmérés]; hibás
szerkezetek felmérése; műszaki felmérések végzése; műszaki felmérések készítése; energetikai vizsgálat;
tanúsítás [minőségellenőrzés]; mások által nyújtott szolgáltatások tesztelése, elemzése és értékelése tanúsítási
célokra; termékek minőségellenőrzése tanúsítási célokra; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok
tanúsításához; műszaki projekttanulmányok készítése építési projektekhez; építészeti projekt irányítása; építési
projektek fejlesztése.
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( 111 ) 236.495
( 151 ) 2021.12.07.
( 210 ) M 21 02748
( 220 ) 2021.07.14.
( 732 ) Tower-International Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Switch Online Marketing Solutions
( 511 ) 35

Adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;
értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások;
hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing szoftverkiadás
keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és
karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; reklámanyag frissítése;
reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél
szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési
ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés;
televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy
marketing célokra; vállalati kommunikációs szolgáltatások.
( 111 ) 236.496
( 151 ) 2021.12.07.
( 210 ) M 21 02563
( 220 ) 2021.06.25.
( 732 ) Umenhoffer Dávid, Nagybaracska (HU)
( 740 ) dr. Brehlik Dávid, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Dzsemek; lekvárok; gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; lekvárok [citrusfélékből];

lekvárok citrusokból; zöldségkrémek; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek.
30

Azonnal fogyasztható, instant zabkása; főként gabonaféléket tartalmazó müzlik; gabonafélék meleg

reggelihez; gabonapelyhek; gabonapelyheket és szárított gyümölcsöket tartalmazó ételkeverékek; gyümölcsöket
és rostokat tartalmazó gabonapelyhek; gyümölcsöt tartalmazó gabonapelyhek; kész gabonapelyhek; mézet
tartalmazó gabonapelyhek; mézzel ízesített gabonapelyhek; müzli; müzli desszertek; müzlik; rostokat tartalmazó
gabonapelyhek; zabkásák; búzaalapú müzliszeletek; gabona alapú müzliszeletek; gabonaalapú energiaszeletek;
gabonaszeletek; gabonatermékek szelet formájában; magas protein tartalmú gabonaszeletek; magvak, diófélék és
szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; müzliből készített rágcsálnivalók;
müzliszeletek; lisztből készült tészták; szárított és friss tészták, nudlik, gombócok; tészták és keverékek
tésztákhoz; gluténmentes pékáruk; zöldségkrémek [szószok]; diófélékből készült lisztek; lisztek gluténes
rizsgombócok készítéséhez; lisztek.
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( 111 ) 236.497
( 151 ) 2021.12.07.
( 210 ) M 21 02223
( 220 ) 2021.06.03.
( 732 ) Zabos Gergely, Hajdúböszörmény (HU)
( 740 ) dr. Alexa Péter, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek; cipők; fejfedők.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 236.498
( 151 ) 2021.12.02.
( 210 ) M 21 02740
( 220 ) 2021.07.14.
( 732 ) Tower International Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálathoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; értékesítési bemutatók;
kirakatrendezés; kirakatrendezési szolgáltatások reklámozási célokra; kirakatrendezési szolgáltatások;
kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és
reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és
karbantartása számítógépes adatbázisokban; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület
kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
közvélemény-kutatás; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; reklámanyag
frissítése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs
stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;
ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
( 111 ) 236.499
( 151 ) 2021.12.02.
( 210 ) M 21 02574
( 220 ) 2021.06.27.
( 732 ) FAMIGLIA-NOSTRA Kft., Miskolc (HU)
( 541 ) Felicita Pizzeria
( 511 ) 41
43

Vendéglátással kapcsolatos oktatás.
Vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik

számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];
vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; pizzériák.
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( 111 ) 236.500
( 151 ) 2021.12.07.
( 210 ) M 20 03698
( 220 ) 2020.12.03.
( 732 ) Csorba Anita, Budapest (HU)
( 740 ) Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Álomszobagyár
( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; marketing szolgáltatások;

médiakapcsolati szolgáltatások; kirakatrendezés; rádiós reklámozás; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek
készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek
publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);
szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; televíziós
vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; vállalati kommunikációs szolgáltatások.
37

Bútorfelújítás, restaurálás; bútorok karbantartása; építés; építési tanácsadó szolgáltatások (1); kőműves

munkák (2); külső és belső festés.
38

Internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció; televíziós műsorszórás, közvetítés.
41

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

digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; 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; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések
kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével;
filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;
fotóriportok készítése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; könyvkiadás; nyereményjátékok
működtetése; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; showműsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; színházi
produkciók; szinkronizálás; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek];
táboroztatás; televíziós szórakoztatás; videorögzítés.
( 111 ) 236.501
( 151 ) 2021.12.02.
( 210 ) M 21 02573
( 220 ) 2021.06.26.
( 732 ) P+P Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyírbogát (HU)
( 740 ) Dr. Füri Attila Róbert, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 29

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

( 111 ) 236.502
( 151 ) 2021.12.02.
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( 210 ) M 21 01338
( 220 ) 2021.03.29.
( 732 ) Dr. Csókay Gergely Soma, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Debreceniné Dr. Lamos Andrea, Budapest
( 541 ) ESSENTIAL
( 511 ) 35

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

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.503
( 151 ) 2021.12.03.
( 210 ) M 21 01539
( 220 ) 2021.04.15.
( 732 ) Trafia Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Balogh-Bihary-B.Szabó-Jean-Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Finanszírozási szolgáltatások.

( 111 ) 236.504
( 151 ) 2021.12.03.
( 210 ) M 21 00700
( 220 ) 2021.02.23.
( 732 ) Vidra Gyula, Várpalota (HU)
( 546 )

( 511 ) 31

Gomba, friss.

( 111 ) 236.505
( 151 ) 2021.12.03.
( 210 ) M 21 01716
( 220 ) 2021.04.27.
( 732 ) Molnár Antal Tamás, Kisújszállás (HU)
( 740 ) Dr. Auner Tamás, Karcag
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

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

41

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

( 111 ) 236.506
( 151 ) 2021.12.03.
( 210 ) M 21 01720
( 220 ) 2021.04.27.
( 732 ) Varga Zsolt, Szeged (HU)
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( 541 ) Fűszervilág
( 511 ) 30

Fűszerek sütéshez; fűszerekből készült keverékek; ízesítő anyagok és fűszerek; por állagú fűszerek; szárított

fűszerek; étkezési fűszerek; ételízesítők (fűszerek); édes savanyúság [fűszerek]; curry fűszerek; fűszerek;
fűszerek, ízesítők; fűszerek marináláshoz; fűszerek por alakban; főzéshez használható füvek/fűszerek.
( 111 ) 236.507
( 151 ) 2021.12.03.
( 210 ) M 21 01362
( 220 ) 2021.03.30.
( 732 ) Scudy Kft., Érd (HU)
( 740 ) Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest
( 541 ) SCUDY
( 511 ) 9

Elemek; elektromos elemek, akkumulátorok; elektromos akkumulátorok, elemek elektromos járművek

meghajtásához; elemek hallókészülékekhez; elemek, telepek világításhoz; elemek vetítőkhöz; elemek
zseblámpákhoz; galván cellák és -elemek; hordozható tápegységek [újrafeltölthető elemek]; szárazcellás elemek,
akkumulátorok; tápegységek [elemek, akkumulátorok]; újratölthető elemek.
17

Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas csövek és tömlők, nem fémből.
20

Bútorok, tükrök, keretek.

21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
( 111 ) 236.508
( 151 ) 2021.12.03.
( 210 ) M 21 01538
( 220 ) 2021.04.15.
( 732 ) Magyar Vasúti Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Papp Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Válts vasútra !
( 511 ) 35

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

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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 szoftvertervezés és fejlesztés.
( 111 ) 236.509
( 151 ) 2021.12.03.
( 210 ) M 21 01710
( 220 ) 2021.04.27.
( 732 ) Novák Balázs, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 12

Kerékpárvázak; kérékpár alkatrészek; vázak motorkerékpárokhoz; kormányok [kerékpárok részei];

kormánymarkolatok kerékpárokhoz; hajtásláncok [kerékpárok részei]; hajtásláncok kerékpárokhoz; kerekek
kerékpárokhoz.
( 111 ) 236.510
( 151 ) 2021.12.03.
M3683

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 23. szám, 2021.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 210 ) M 21 00041
( 220 ) 2021.01.07.
( 732 ) Magyar Kajak-Kenu Szövetség, Budapest (HU)
( 541 ) Balaton Átevezés
( 511 ) 41

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

( 111 ) 236.512
( 151 ) 2021.12.03.
( 210 ) M 21 01364
( 220 ) 2021.03.30.
( 732 ) Laubringen International trade s.r.o, Nitra (SK)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Táncoló - Az ízek csárdása
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; állati velő táplálkozási célra; angolszalonna; baromfi, nem élő;

halak; halfilé; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; készítmények húsleveshez;
kocsonyák; levesek; kolbász; májpástétom; sonka; vadhús; szalámi; csontleves, húsleves; szalonna.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; reklámterjesztés; árubemutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; termékminták, áruminták terjesztése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; rádiós reklámozás;
közönségszolgálati szolgáltatások; televíziós reklámozás; piaci tanulmányok; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
reklámszövegek írása; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; reklámfilmek készítése; marketing
szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti
adminisztráció; irodai tevékenységek szolgáltatásai.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; szállítás; fuvarozás szekérrel, talicskával; áruszállítás.

( 111 ) 236.513
( 151 ) 2021.12.03.
( 210 ) M 21 01541
( 220 ) 2021.04.15.
( 732 ) RAMIRIS EUROPE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kapás Lilla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

számítógépek és számítógépes perifériák.
20

Bútorok, tükrök, keretek.

( 111 ) 236.514
( 151 ) 2021.12.03.
( 210 ) M 21 00091
( 220 ) 2021.01.13.
( 732 ) MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 554 )
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( 511 ) 29

Baromfihús.

( 111 ) 236.515
( 151 ) 2021.12.03.
( 210 ) M 21 01363
( 220 ) 2021.03.30.
( 732 ) Laubringen International trade s.r.o, Nitra (SK)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Táncoló
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; állati velő táplálkozási célra; angolszalonna; baromfi, nem élő;

halak; halfilé; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; készítmények húsleveshez;
kocsonyák; levesek; kolbász; májpástétom; sonka; vadhús; szalámi; csontleves, húsleves; szalonna.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; reklámterjesztés; árubemutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; termékminták, áruminták terjesztése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; rádiós reklámozás;
közönségszolgálati szolgáltatások; televíziós reklámozás; piaci tanulmányok; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
reklámszövegek írása; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; reklámfilmek készítése; marketing
szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti
adminisztráció; irodai tevékenységek szolgáltatásai.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; szállítás; fuvarozás szekérrel, talicskával; áruszállítás.

( 111 ) 236.604
( 151 ) 2021.12.08.
( 210 ) M 21 02424
( 220 ) 2021.06.18.
( 732 ) Molnár Dóra, Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TornaDóra
( 511 ) 41

Egészségklubok és tornatermek szolgáltatásai; szórakoztatás tornabemutatók formájában; tornaoktatás;

tornabemutatók szervezése; tornák szervezése; tornarendezvények szervezése; tornatanítás; tornatanítás nyújtása;
tornatermek működtetése; tornatermek rendelkezésre bocsátása; tornatermi létesítmények biztosítása; tornával
kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; tornaórák tartása.
( 111 ) 236.608
( 151 ) 2021.12.08.
( 210 ) M 21 02596
( 220 ) 2021.06.29.
( 732 ) BBV Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási és tanítási szolgáltatások; elemi oktatási szolgáltatások; középiskolai oktatási szolgáltatások;

tanfolyamok, képzések szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kiállítások megszervezése oktatási
célokra; konferenciák szervezése és lebonyolítása; előadások szervezése; sportrendezvények szervezése és
lebonyolítása; táboroztatás; elektronikus kiadványszerkesztés; könyvkiadás; filmgyártás; felnőttoktatás;
mentorálás; tanárok képzése.
( 111 ) 236.609
( 151 ) 2021.12.08.
( 210 ) M 21 02597
( 220 ) 2021.06.29.
( 732 ) Búzakovász Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Keszthelyi Oszkár, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Pékáruk; bagettek; briós; bucik, zsemlék; élesztős zsemlék; elősütött kenyér; fekete rozskenyér

[pumpernickel]; félkész kenyér; friss kenyerek; fűszerekkel ízesített kenyér; gyümölccsel töltött kenyerek,
pékáru; gyümölcskenyerek; hagymás vagy sajtos kekszek; kekszek [édes vagy sós]; kenyerek és zsemlék;
lekvárral töltött briósok; magvas kenyér; malátás kenyér; mazsolás kenyér; morzsa; pogácsák; pogácsák, fánkok;
szendvicstekercsek [kenyér]; szódás kenyér; teljes kiőrlésű kenyerek; töltött kenyerek; töltött tekercsek;
zabkekszek emberi fogyasztásra; zabos sütemények emberi fogyasztásra; zsemlefélék; zsemlék; zsemlék
étkezéshez; zsemlék [kenyérfélék]; zsemlék, zsömlék; zsemlemorzsa; áfonyás piték; almatorták; apró vajas
kekszek; aprósütemények; aprósütemények, kekszek; briósok; brownie (csokoládés sütemények); csokoládés
kekszek; csokoládés sütemények; csokoládéval bevont sütemények, torták; cukrászsütemények; epres
sütemények; fagyasztott sütemények; fagyasztott tésztalapok; fánkok; friss péksütemények; gyömbéres
aprósütemény; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyümölccsel ízesített kekszek, aprósütemények; gyümölcskenyér
szeletek; gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények; gyümölcsös sütemények; gyümölcsöt tartalmazó
sütemények; mákos péksütemények; mandulás sütemények; muffin; omlós kekszek; plumcake [piskóta];
quiche-ek; reggeli sütemények; sós sütemények; sütemények; tölthető süteménykosárkák; töltött sós
péksütemények; ananászfánkok; baozi [töltött gőzölt tészta]; melegszendvicsek; perecek.
( 111 ) 236.610
( 151 ) 2021.12.08.
( 210 ) M 21 02600
( 220 ) 2021.06.29.
( 732 ) ADVENTOR Hotel Kft., Bük (HU)
( 740 ) Dr. Rózsa Dániel, Budapest
( 541 ) Sirius 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
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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 szervezése; 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 sport célú rendezvényszervezés;
rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; 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
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; szolárium szolgáltatások; szaunák üzemeltetése; aromaterápiás
szolgáltatások.
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( 111 ) 236.649
( 151 ) 2021.12.08.
( 210 ) M 21 02622
( 220 ) 2021.07.01.
( 732 ) S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MR. MUSCLE LEFOLYÓCSŐ VÉDŐ TECHNOLÓGIA
( 511 ) 3

Általános célú lefolyódugulás-elhárítók.

( 111 ) 236.650
( 151 ) 2021.12.08.
( 210 ) M 21 02634
( 220 ) 2021.07.02.
( 732 ) HELIA-D & SUPERNOVA Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Gyanták szőrtelenítéshez; szőrtelenítő folyadékok, oldatok; szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítő gyantacsíkok

testre; szőrtelenítő krémek; szőrtelenítő viaszok; szőrtelenítők.
( 111 ) 236.651
( 151 ) 2021.12.08.
( 210 ) M 21 02626
( 220 ) 2021.07.01.
( 732 ) Lasse Lox Kft., Budapest (HU)
Locskai László, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

Bemutató szekrények, vitrinek [nem hűtőpultok]; beltéri bútorok; beépített szekrények; beépített

konyhaszekrények, konyhablokkok; beépített konyhabútor; beépített hálószobabútor; beépített bútorokhoz
használatos díszítő szegélycsíkok fából; beépített bútorokhoz használatos műanyag díszítő szegélycsíkok;
beépített bútorok; bárszekrények [bútorok]; bárszékek; áthelyezhető nem fém tároló állványok [bútorok];
asztallapok; asztalkák; állítható magasságú konyhai bútorok; ajtók szekrényekhez.
( 111 ) 236.654
( 151 ) 2021.12.08.
( 210 ) M 21 02451
( 220 ) 2021.06.21.
( 732 ) Feil Liza, Paks (HU)
( 546 )

( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; inhaláló készülékek.
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( 111 ) 236.655
( 151 ) 2021.12.08.
( 210 ) M 21 02450
( 220 ) 2021.06.21.
( 732 ) Fémalk Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

Alumínium öntvény.

( 111 ) 236.656
( 151 ) 2021.12.08.
( 210 ) M 21 02448
( 220 ) 2021.06.21.
( 732 ) GABRIEL TRANSPORT Kereskedelmi és Fuvarozó Kft., Sülysáp (HU)
( 740 ) Dr. Karsay Ferenc, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Légi- és hajózási szolgáltatások; légi szállítás; légi szállítás megszervezése; légi szállítás megszervezésére

vonatkozó szolgáltatások; légi szállítási szolgáltatások; légitársaságok szállítási szolgáltatásai; szállítási
logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások nyújtása; szállításszervezés; szállításszervezési szolgáltatások;
szárazföldi, tengeri és légi szállítás szervezése és lebonyolítása; szárazföldi, vízi [tengeri] és légiszállítás
megszervezése; szállítás, szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökségi szolgáltatások; légi szállításra vonatkozó
információszolgáltatás; szállítással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; szállítással kapcsolatos információs,
tanácsadási és foglalási szolgáltatások; szállítmányozási ügynökség; szállítmányozási ügynökségre vonatkozó
tájékoztatás; szállítással és utazással kapcsolatos információnyújtás; szállítmányozás és fuvarközvetítés.
( 111 ) 236.676
( 151 ) 2021.12.08.
( 210 ) M 21 02425
( 220 ) 2021.06.18.
( 732 ) Molnár Dóra, Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Egészségklubok és tornatermek szolgáltatásai; szórakoztatás tornabemutatók formájában; tornaoktatás;

tornabemutatók szervezése; tornák szervezése; tornarendezvények szervezése; tornatanítás; tornatanítás nyújtása;
tornatermek működtetése; tornatermek rendelkezésre bocsátása; tornatermi létesítmények biztosítása; tornával
kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; tornaórák tartása.
A rovat 134 darab közlést tartalmaz.
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