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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 20 00107
( 220 ) 2020.01.15.
( 731 ) Tóth László, Kecskemét (HU)
Bali Endre Imre, Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Fekete Gábor, Kecskemét
( 541 ) Real Gamers
( 511 ) 35

E-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporttevékenységek pénzügyi szponzorálása;

e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési
szolgáltatások.
41

Videojáték-szolgáltatások; videojáték eszközök bérbeadása; online videojátékok biztosítása;

videojátékokkal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; számítógép- és videojáték szórakoztatási
szolgáltatások; számítógépes és videojátékok játékstratégiáira vonatkozó online információk biztosítása;
sportesemények és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;
sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; e-sport oktatás; e-sport tevékenység; e-sport
játékvezetés; e-sportesemények lebonyolítása; e-sportversenyek szervezése; e-sportesemények szervezése;
elektronikus sportversenyek szervezése; e-sporttevékenységek megszervezése; e-sportlétesítmények biztosítása;
információnyújtás e-sportokkal kapcsolatban; élő e-sportesemények lebonyolítása; e-sportesemények előállítása a
televízió számára; e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások.
( 210 ) M 20 03298
( 220 ) 2020.11.04.
( 731 ) Biksi Mónika, Százhalombatta (HU)
( 740 ) Fazekas Ügyvédi Iroda, Százhalombatta
( 546 )

( 511 ) 16

Grafikák.

( 210 ) M 20 03950
( 220 ) 2020.12.22.
( 731 ) MECOM Group S.r.o., Humenné (SK)
( 740 ) Dr. Ary Petronell Anna, Debrecen
( 541 ) Finonimo
( 511 ) 16
29

Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához.
Hús és hústermékek, baromfihúsból, sertéshúsból készült termékek, feldolgozott hústermékek.

( 210 ) M 21 00393
( 220 ) 2021.02.04.
( 731 ) Nyeste Rajmund, Balatonlelle (HU)
M1

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 1. szám, 2022.01.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetés, reklámozás a közösségi médián keresztül; reklámozás szolgáltatása és terméknépszerűsítő

szolgáltatások.
37

Árnyékolástechnika (azaz redőny, rovarháló, zsaluzia és ezek alkatrészeinek) szerelése, javítása.

42

Árnyékolástechnika (azaz zsaluzia, redőny, rovarháló, napellenző, nyílászáró) tervezés.

( 210 ) M 21 00701
( 220 ) 2021.02.23.
( 731 ) Vidra Gyula, Várpalota (HU)
( 541 ) GombaSzaki
( 511 ) 31

Gomba, friss.

( 210 ) M 21 01242
( 220 ) 2021.03.24.
( 731 ) Nagy Gergő, Lenti (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
35

Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.
Kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal, nevezetesen pálinkával kapcsolatban, alkoholtartalmú

italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások, alkoholtartalmú italok vendéglátói, lakossági és internetes
(tovább) értékesítése.
( 210 ) M 21 02107
( 220 ) 2021.05.27.
( 731 ) Mindig Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Soós Annamária Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mindig Plusz
( 511 ) 37

Légkondícionáló berendezések telepítése, javítása és karbantartása; fűtőberendezések telepítése, javítása és

karbantartása; fagyasztókészülékek telepítése, javítása és karbantartása.
( 210 ) M 21 02971
( 220 ) 2018.11.14.
( 731 ) V4 Holding, a.s., Čadca (SK)
( 740 ) V4 Legal Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Pénzügyi auditálás; könyvvizsgálattal kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti könyvvizsgálat;

menedzsment elszámolással kapcsolatos szolgáltatások; költségek könyvelése; könyvvitel, könyvelés,
könyvvizsgálat; számítógépes vizsgálat, könyvvizsgálat.
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( 210 ) M 21 03126
( 220 ) 2021.10.04.
( 731 ) Hegyi Károly, Herend (HU)
( 546 )

( 511 ) 34

Inhaláló pipa.

( 210 ) M 21 03129
( 220 ) 2021.08.30.
( 731 ) Rauch Fruchtsäfte GmbH, Rankweil (AT)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kávé alapú italok; teaitalok; tea alapú italok; tea vagy teakivonat alapú

ízesített italok; teából és/vagy teához hasonló termékekből, illetve ezek kivonataiból készült alkoholmentes kész
italok; csokoládés italporok; kakaó alapú italok; kávé, tea és/vagy kakaó alapú italok; rizs; tápióka és szágó;
lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok és jégkrémek;
cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; fagylaltok és
jégkrémek; jeges tea.
32

Sörök; citromos sör [shandy]; üdítőitalok; vizek; ásvány- és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; gyümölcslevek; nektárok; gyümölcsnektárok; gyümölcsnektár-italok; gyümölcslé sűrítmény
alapú alkoholmentes italok; zöldséglevek, zöldségitalok és zöldséglevek [italok]; zöldségnektár italok; szörpök és
más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; energiaitalok; limonádék; üdítő italok gyümölcsízzel.
( 210 ) M 21 03150
( 220 ) 2021.09.01.
( 731 ) Benke Gábor, Szigetbecse (HU)
( 546 )
( 511 ) 32

Üdítőitalok és egyéb alkoholmentes italok.

( 210 ) M 21 03155
( 220 ) 2021.09.01.
( 731 ) Natureland Egészségcentrum Zrt., Pásztó (HU)
( 740 ) Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógyhatású hajnövesztő szerek,

készítmények; gyógyhatású rágógumik; gyógyhatású krémek, folyadékok; gyógyhatású testápolók; gyógyhatású
cukorkák; gyógyhatású samponok; gyógyhatású ásványi italok; gyógyhatású élelmiszerek terápiás célokra;
gyógyhatású fogkefére helyezendő szájápoló zselék; gyógyhatású fürdők izmok kezelésére; gyógyhatású
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készítményeket tartalmazó impregnált lapok; vitaminkészítmények; gyógynövény kivonatok; gyógyteák;

gyógycukor; gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
ásványi élelmiszer-kiegészítők.
( 210 ) M 21 03200
( 220 ) 2021.09.07.
( 731 ) URBAN Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; csokoládé; cukor, méz, melaszszirup.
( 210 ) M 21 03276
( 220 ) 2021.09.15.
( 731 ) CER Cargo Holding SE Európai Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 21 03277
( 220 ) 2021.09.15.
( 731 ) Szigeti Szonja Hajna, Szentendre (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

Weboldalon keresztüli tájékoztatás nyújtása a gasztronómia területén; online információs, tanácsadási és

foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; étel- és italkészítéssel kapcsolatos
információnyújtás weboldalon blogon keresztül; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás
online; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások weboldalon keresztül; konyhaművészettel
kapcsolatos online konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban
weboldalon blogon keresztül; étel és ital receptek és receptekkel kapcsolatos tanácsadás, tájékoztatás blogon
keresztül; sütési technikákkal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások blogokon keresztül; online tanácsadási
szolgáltatások az étel és ital catering területén; webes felületen tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban.
( 210 ) M 21 03279
( 220 ) 2021.09.15.
( 731 ) Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok
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szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

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

( 210 ) M 21 03282
( 220 ) 2021.09.15.
( 731 ) IMHOTEP MEDICAL & HEALTH CENTER KFT., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
( 541 ) IMHOTEP
( 511 ) 5
44

Vitaminok és vitamin-készítmények; táplálékkiegészítők és diétás készítmények.
Emberi egészségügyi szolgáltatások; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

( 210 ) M 21 03283
( 220 ) 2021.09.15.
( 731 ) BISTRO REKLÁMÜGYNÖKSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
Grand Spirit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonfüred (HU)
( 740 ) Prédl Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gin Market
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 03284
( 220 ) 2021.09.15.
( 731 ) P&C Technologie Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szőcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Elektromos juicer-ek; elektromos háztartási gépek porszívózáshoz; elektromos kézi porszívók eldobható

zsákkal; elektromos kézi porszívók; elektromos porszívók; elektromos porszívók ágyneműhöz; elektromos
porszívók és alkatrészeik; elektromos porszívók háztartási használatra; elektromos porszívók ipari használatra;
felületek tisztítására szolgáló porszívók; házi porszívók; háztartási elektromos porszívók; háztartási porszívók;
ipari padlótisztító gépek [porszívók]; ipari porszívógépek tisztításhoz; ipari tisztítógépek [porszívók];
kereskedelmi és ipari porszívók; nedves és száraz porszívók; központi porszívó készülékek; nedves porszívók;
nyeles porszívók; porszívók; porszívók ipari célokra; robotizált padlótisztító [porszívó] gépek; robotizált
porszívók; szívó tisztítógépek [porszívók]; újratölthető akkumulátorokkal működtetett porszívók; zsinór nélküli
porszívók.
M5
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Elektromos vasalók; vasaló; vasalók; nem elektromos vasalók; vasalók [nem elektromos kéziszerszámok].

9

Rádióközvetítés adására és vételére szolgáló készülékek; televíziós közvetítés adására és vételére szolgáló

készülékek; digitális mobiltelefonok; digitális telefonok; hangrögzítős telefonok; headsetek telefonokhoz;
headsetek okostelefonokhoz; headsetek mobiltelefonokhoz; head-setek mobiltelefonokhoz; hordható
okostelefonok; hordható digitális elektronikus kommunikációs eszközök; hordozható telefonok; telefonok;
vezeték nélküli telefonkészülékek; vezeték nélküli telefonok; vezetékes telefonkészülékek; adattároló eszközök;
adattároló eszközök és hordozóeszközök; erősítők; rádió adó-vevő készülékek; rádiós jeladó gépek és
berendezések; elektronikus közvetítő készülékek; adókészülék televíziós közvetítéshez; adókészülék
rádióközvetítéshez; berendezések hang, adatok vagy képek közvetítésére; kihangosítók; mobiltelefon tartók;
mobiltelefon tartók, tokok; mobiltelefon tokok; mobiltelefon pántok; mobiltelefon tokok bőrből vagy műbőrből;
mobiltelefon tokok szövetből vagy textil anyagokból; mobiltelefonok; mobiltelefonokhoz kialakított tartók;
mobiltelefonokhoz kialakított tokok; mobiltelefonokkal használt vezeték nélküli headsetek; okostelefonhoz
használt szelfi botok; okostelefonok; rádiótelefonok; rádiótelefon készülékek; rápattintós mobiltelefon tokok;
szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; tartók mobiltelefonokhoz; telefon adapterek; telefon dugók, csatlakozók; tokok
okostelefonokhoz; tokok okostelefonhoz; tokok mobiltelefonokhoz; adathordozók; elektronikus adathordozók;
USB pendrive-ok; USB flash meghajtók [üres]; USB adapterek; elektrosztatikus másológépek, fénymásolók;
beviteli szkennerek; digitális grafikai szkennerek; digitalizáló szkennerek; elektronikus szkennerek; képszkennelő
berendezések; kézi működtetésű háromdimenziós szkennerek; kézi szkennerek; szkennerek [adatfeldolgozó
eszközök]; digitális színes nyomtatók; digitalizáló nyomtatók; dokumentum-nyomtatók számítógépekhez;
fényképnyomtatók; lézeres szárazlevilágító és -nyomtató berendezések; lézernyomtatók; lézernyomtató-vezérlők;
lézernyomtatók száraz fóliákhoz; lézerprinterek; lézersugaras nyomtatók; színes lézernyomtatók; színes
lézernyomtatók dokumentumokhoz; színes nyomtatók; színes tintasugaras nyomtatók; tintasugaras nyomtató;
tintasugaras nyomtatók; tintasugaras színes nyomtatók; zsebszámológépek; elektronikus zsebszámológépek;
adatkezelésre használt számítógépek; átalakítható laptopok; bőrtokok táblagépekhez; digitális tabletek,
táblagépek; hibrid laptopok; hordozható számítógépek; hordozható számítógépek, laptopok; hordtokok mobil
számítógépekhez; kézi számítógépek; kézi személyi számítógépek; laptop számítógépek; laptop tokok;
laptop-tokok; netbookok [számítógépek]; noteszgépek, notebookok; számítógép hordozó tokok, táskák;
számítógépek; számítógépek kommunikációhoz; személyi számítógépek; táblagép tokok; táblagépek;
táblaszámítógépek; tokok notebook számítógépekhez; tokok netbook számítógépekhez; tokok táblagépekhez;
egérpadok; egéralátétek; elektronikus tollak; érintőceruzák; hang- és képfelvevő készülékek; autórádiók;
autómagnók; autóhangszórók; fejhallgatók; fejhallgatók hangátviteli eszközökhöz; fejhallgatók
okostelefonokhoz; fülhallgatók; fülhallgatók fogyasztói videojáték-készülékekhez; fülhallgatók kézben tartható
elektronikus játékeszközökhöz; fülhallgatók mobil telekommunikációs eszközökkel való használatra; fülhallgatók
mobiltelefonokhoz; fülhallgatók okostelefonokhoz; hangerősítők; hangszórók; hangszórók [audio berendezések];
hangszórók, hangfalak; hi-fi berendezések; hordozható rádiók; hordozható zenelejátszókhoz való tokok;
hordozható zenelejátszók; rádiók; rádiók járművekbe; rádiókészülékek; rádiók járművekhez; vezeték nélküli
fejhallgatók; vezeték nélküli hangszórók; vezeték nélküli headsetek; digitális televíziók; digitális videó rögzítők;
digitális videokamerák; HD (nagyfelbontású) televíziók; nagyképernyős LCD kijelzők; plazma televíziók;
televíziók; TV-készülékek; UHD (ultra nagyfelbontású) televíziók; védőtokok e-könyv-olvasókhoz; digitális
kompakt fényképezőgépek; fényképezőgépek, kamerák; webkamerák.
( 210 ) M 21 03285
( 220 ) 2021.09.15.
( 731 ) P&C Technologie Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szőcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Elektromos juicer-ek; elektromos háztartási gépek porszívózáshoz; elektromos kézi porszívók eldobható
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zsákkal; elektromos kézi porszívók; elektromos porszívók; elektromos porszívók ágyneműhöz; elektromos

porszívók és alkatrészeik; elektromos porszívók háztartási használatra; elektromos porszívók ipari használatra;
felületek tisztítására szolgáló porszívók; házi porszívók; háztartási elektromos porszívók; háztartási porszívók;
ipari padlótisztító gépek [porszívók]; ipari porszívógépek tisztításhoz; ipari tisztítógépek [porszívók];
kereskedelmi és ipari porszívók; nedves és száraz porszívók; központi porszívó készülékek; nedves porszívók;
nyeles porszívók; porszívók; porszívók ipari célokra; robotizált padlótisztító [porszívó] gépek; robotizált
porszívók; szívó tisztítógépek [porszívók]; újratölthető akkumulátorokkal működtetett porszívók; zsinór nélküli
porszívók.
8

Elektromos vasalók; vasaló; vasalók; nem elektromos vasalók; vasalók [nem elektromos kéziszerszámok].

9

Rádióközvetítés adására és vételére szolgáló készülékek; televíziós közvetítés adására és vételére szolgáló

készülékek; digitális mobiltelefonok; digitális telefonok; hangrögzítős telefonok; headsetek telefonokhoz;
headsetek okostelefonokhoz; headsetek mobiltelefonokhoz; head-setek mobiltelefonokhoz; hordható
okostelefonok; hordható digitális elektronikus kommunikációs eszközök; hordozható telefonok; telefonok;
vezeték nélküli telefonkészülékek; vezeték nélküli telefonok; vezetékes telefonkészülékek; adattároló eszközök;
adattároló eszközök és hordozóeszközök; erősítők; rádió adó-vevő készülékek; rádiós jeladó gépek és
berendezések; elektronikus közvetítő készülékek; adókészülék televíziós közvetítéshez; adókészülék
rádióközvetítéshez; berendezések hang, adatok vagy képek közvetítésére; kihangosítók; mobiltelefon tartók;
mobiltelefon tartók, tokok; mobiltelefon tokok; mobiltelefon pántok; mobiltelefon tokok bőrből vagy műbőrből;
mobiltelefon tokok szövetből vagy textil anyagokból; mobiltelefonok; mobiltelefonokhoz kialakított tartók;
mobiltelefonokhoz kialakított tokok; mobiltelefonokkal használt vezeték nélküli headsetek; okostelefonhoz
használt szelfi botok; okostelefonok; rádiótelefonok; rádiótelefon készülékek; rápattintós mobiltelefon tokok;
szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; tartók mobiltelefonokhoz; telefon adapterek; telefon dugók, csatlakozók; tokok
okostelefonokhoz; tokok okostelefonhoz; tokok mobiltelefonokhoz; adathordozók; elektronikus adathordozók;
USB pendrive-ok; USB flash meghajtók [üres]; USB adapterek; elektrosztatikus másológépek, fénymásolók;
beviteli szkennerek; digitális grafikai szkennerek; digitalizáló szkennerek; elektronikus szkennerek; képszkennelő
berendezések; kézi működtetésű háromdimenziós szkennerek; kézi szkennerek; szkennerek [adatfeldolgozó
eszközök]; digitális színes nyomtatók; digitalizáló nyomtatók; dokumentum-nyomtatók számítógépekhez;
fényképnyomtatók; lézeres szárazlevilágító és -nyomtató berendezések; lézernyomtatók; lézernyomtató-vezérlők;
lézernyomtatók száraz fóliákhoz; lézerprinterek; lézersugaras nyomtatók; színes lézernyomtatók; színes
lézernyomtatók dokumentumokhoz; színes nyomtatók; színes tintasugaras nyomtatók; tintasugaras nyomtató;
tintasugaras nyomtatók; tintasugaras színes nyomtatók; zsebszámológépek; elektronikus zsebszámológépek;
adatkezelésre használt számítógépek; átalakítható laptopok; bőrtokok táblagépekhez; digitális tabletek,
táblagépek; hibrid laptopok; hordozható számítógépek; hordozható számítógépek, laptopok; hordtokok mobil
számítógépekhez; kézi számítógépek; kézi személyi számítógépek; laptop számítógépek; laptop tokok;
laptop-tokok; netbookok [számítógépek]; noteszgépek, notebookok; számítógép hordozó tokok, táskák;
számítógépek; számítógépek kommunikációhoz; személyi számítógépek; táblagép tokok; táblagépek;
táblaszámítógépek; tokok notebook számítógépekhez; tokok netbook számítógépekhez; tokok táblagépekhez;
egérpadok; egéralátétek; elektronikus tollak; érintőceruzák; hang- és képfelvevő készülékek; autórádiók;
autómagnók; autóhangszórók; fejhallgatók; fejhallgatók hangátviteli eszközökhöz; fejhallgatók
okostelefonokhoz; fülhallgatók; fülhallgatók fogyasztói videojáték-készülékekhez; fülhallgatók kézben tartható
elektronikus játékeszközökhöz; fülhallgatók mobil telekommunikációs eszközökkel való használatra; fülhallgatók
mobiltelefonokhoz; fülhallgatók okostelefonokhoz; hangerősítők; hangszórók; hangszórók [audio berendezések];
hangszórók, hangfalak; hi-fi berendezések; hordozható rádiók; hordozható zenelejátszókhoz való tokok;
hordozható zenelejátszók; rádiók; rádiók járművekbe; rádiókészülékek; rádiók járművekhez; vezeték nélküli
fejhallgatók; vezeték nélküli hangszórók; vezeték nélküli headsetek; digitális televíziók; digitális videó rögzítők;
digitális videokamerák; HD (nagyfelbontású) televíziók; nagyképernyős LCD kijelzők; plazma televíziók;
televíziók; TV-készülékek; UHD (ultra nagyfelbontású) televíziók; védőtokok e-könyv-olvasókhoz; digitális
kompakt fényképezőgépek; fényképezőgépek, kamerák; webkamerák.
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( 210 ) M 21 03289
( 220 ) 2021.09.15.
( 731 ) Perfect Smile Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Stugner Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; diétás

táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi
táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők;
ginzenget tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők;
táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő
személyek részére; vörös ginzenget tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; vitaminok és
vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és
nyomelemekkel tápláló készítmények.
44

Csillapító kezelés; betegápolási szolgáltatások; fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászati tanácsadás;

fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat;
fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás; fogszabályozási szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők
szolgáltatásai; klinikák, rendelőintézetek; klinikák és kórházak által nyújtott gyógyászati kezelési szolgáltatások;
fogászati szolgáltatások; fogászat.
( 210 ) M 21 03320
( 220 ) 2021.09.20.
( 731 ) Hotel Lemberg Korlátolt Felelősségű Társaság, Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) Dr. Simon-Andrasitz István, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 43

Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bárok; bár szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása);
borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek];
elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;
elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői
fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítés; étel- és
italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok
biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása
fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és
italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok
felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok készítése és
biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok
szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások
számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai
szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel
rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; grilléttermek;
gyorséttermek, snack bárok; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; gyorséttermi szolgáltatások; italok
felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; kantinok,
büfék, étkezdék; juice bár szolgáltatásai; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub
szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; magán vacsoraklub
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szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások

[ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások; pultosszolgáltatások; ramen étterem
szolgáltatásai; salátabárok; snack-szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások;
sushi éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások;
szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi
szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tapas bárok; teaházak;
teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások; tortadíszítések; vállalati vendéglátás (étel és ital
szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku
éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03369
( 220 ) 2021.09.23.
( 731 ) Skell Inc., Santa Monica, CALIFORNIA (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) BUG-A-SALT
( 511 ) 21

Mechanikus rovarölő eszközök.

( 210 ) M 21 03387
( 220 ) 2021.09.27.
( 731 ) GRAND-DUEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Akasztó (HU)
( 740 ) dr. Tattayné Dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos eszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); almabor;

aperitifek; borok; borpárlat; gyümölcstartalmú alkoholos italok; gyümölcsborok; nem söralapú kevert alkoholos
italok; koktélok; szeszes italok.
( 210 ) M 21 03396
( 220 ) 2021.09.27.
( 731 ) Magyar Ügyvédi Kamara, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Statisztikák összeállítása; szervezés és adminisztráció; irodai munkák; információs nyilvántartás vezetése;

online adatbázis biztosítása; adatfeldolgozás; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása; dokumentumok készítése; információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése; adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés.
41

Képzés és oktatás; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek
kivételével; elektronikus szövegek megjelentetése; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói
szolgáltatásokat); online kiadói szolgáltatások; szövegek kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok
kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; videorögzítés; üzleti
konferenciák lebonyolítása; oktatótanfolyamok lebonyolítása; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú
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tanfolyamok lebonyolítása; tanfolyamszervezés; üzleti konferenciák szervezése; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; tanfolyamok biztosítása az
információs technológia kezelésével kapcsolatban; üzleti képzés; jogi oktatás; tanfolyamok, kurzusok biztosítása;
tanfolyamok szervezése, tartása; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási célú hang- és videofelvételek
készítése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák és szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; előadások szervezése és
lebonyolítása; webináriumok szervezése; hírlevélkiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; oktatás
biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; akadémiák [oktatás]; műhelyek lebonyolítása [képzés];
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek publikálása;
online távoktatási szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális események lebonyolítása; kulturális célú
műsorok szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális
tevékenységek; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;
szórakoztatási szolgáltatások; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; szabadidős és képzési
szolgáltatások; kulturális célú bemutatók rendezése; koncertek szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása;
versenyek szervezése; sportesemények megrendezése.
45

Jogi szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi információk biztosítása; nyilvántartási

szolgáltatások [jogi]; online információk szolgáltatása a jog területén; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások;
jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi tanácsadás; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi szolgáltatások
megszervezése; jogi szolgáltatásokról szóló információszolgáltatás weboldalon keresztül; jogi címtárak
összeállítása; jogi adatelemzés; jogi információ elemzése; jogi dokumentumok elkészítése; előírásoknak való
megfelelés ellenőrzése; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi szolgáltatások
megszervezése.
( 210 ) M 21 03426
( 220 ) 2021.09.30.
( 731 ) Coklán Mihály, Budapest (HU)
Coklán Brigitta Anita, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seres Márta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek; üveg, porcelán,

fajansz áruk; borosüveg.
35

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 03427
( 220 ) 2021.09.30.
( 731 ) Coklán Mihály, Budapest (HU)
Coklán Brigitta Anita, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seres Márta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek; üveg, porcelán,
M10

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 1. szám, 2022.01.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

fajansz áruk.
35

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 03428
( 220 ) 2021.09.30.
( 731 ) Coklán Mihály, Budapest (HU)
Coklán Brigitta Anita, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seres Márta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hot Stone Vulkán
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 03458
( 220 ) 2021.10.04.
( 731 ) Adam-House Innovatív Építőipari és Ingatlanfejlesztési Kft., Lőrinci (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
( 541 ) ADAM-HOUSE
( 511 ) 19

Építőanyagok és elemek fából és mesterséges fából; előre gyártott nem fém épületelemek; előformázott

nemfém épületrészek; előre gyártott nemfém épületelemek helyszíni összeszerelésre; előre legyártott építőelemek
(nemfémes); épületpanelok, nem fémből; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; előregyártott, nem fém
falak; mozgatható válaszfalak [falak], nem fémből; nem fém falpanelek; nem fém építőanyagok; nem fém
építőelemek; nem fém szerkezeti elemek építési használatra; nemfém burkolóanyagok; nem fémes anyagokból
készült belső falak; nemfém oldalfalak; nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek.
36

Ingatlanmenedzsment; épületkezelés; ingatlantulajdon-kezelés.

37

Építés, építkezés és bontás; általános építési vállalkozói szolgáltatások; előre gyártott épületek és

szerkezetek felállítása; előregyártott építőelemek összeszerelése; előregyártott épületek összeállítása; építési
[építkezési] és javítási szolgáltatások; építési menedzsment; építőipari szolgáltatások; építőipari szaktanácsadási
és tájékoztatási szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építése; épületrészek építése; épületvázak
összeállítása [összeszerelése]; földmozgatási munkák; lakó- és kereskedelmi épületek építése; üzletek építése;
építésfelügyelet; épületek kivitelezése; ingatlanok karbantartása; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; építési
projektmenedzsment szolgáltatások; építés.
42

Építési projektek fejlesztése.

44

Tájtervezés; tájkertészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 21 03460
( 220 ) 2021.10.04.
( 731 ) Adam-House Innovatív Építőipari és Ingatlanfejlesztési Kft., Lőrinci (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
( 541 ) Ha SIP ház, akkor ADAM-HOUSE!
( 511 ) 19

Építőanyagok és elemek fából és mesterséges fából; előre gyártott nem fém épületelemek; előformázott

nemfém épületrészek; előre gyártott nemfém épületelemek helyszíni összeszerelésre; előre legyártott építőelemek
(nemfémes); épületpanelok, nem fémből; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; előregyártott, nem fém
falak; mozgatható válaszfalak [falak], nem fémből; nem fém falpanelek; nem fém építőanyagok; nem fém
építőelemek; nem fém szerkezeti elemek építési használatra; nemfém burkolóanyagok; nem fémes anyagokból
készült belső falak; nemfém oldalfalak; nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek.
37

Építés, építkezés és bontás; általános építési vállalkozói szolgáltatások; előre gyártott épületek és

szerkezetek felállítása; előregyártott építőelemek összeszerelése; előregyártott épületek összeállítása; építés;
építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési menedzsment; építőipari szolgáltatások; építőipari
szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építése; épületrészek építése;
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épületvázak összeállítása [összeszerelése]; földmozgatási munkák; lakó- és kereskedelmi épületek építése; üzletek

építése; építésfelügyelet; épületek kivitelezése; ingatlanok karbantartása; ingatlanfejlesztési szolgáltatások
[építés]; építési projektmenedzsment szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03470
( 220 ) 2021.10.04.
( 731 ) Langó Anikó, Csány (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Műanyag és többször használatos italtároló kulacsok és palackok (üresen árusítva) sportoláshoz.

24

Textil kéztörlők, törölközők, fürdőlepedők.

25

Pólók, felsőruházat sportoláshoz.

41

Sportoktatás; táplálkozással, étrenddel, diétával kapcsolatos (nem orvosi) oktatás, tanácsadás; sportedzői

tevékenység; sport-, fitnesz-, szabadidős és rekreációs szolgáltatások, tanfolyamok; sporttal, sportolással
kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások, tanfolyamok, szemináriumok és tájékoztatók szervezése és
lebonyolítása; helyszíni és online sport-, fitnesz-, szabadidős, rekreációs és táplálkozási információs
szolgáltatások; testi és mentális egészség megőrzésével kapcsolatos oktatás, tanácsadás; egészségügyi problémák
megelőzéséhez és elkerüléséhez kapcsolódó oktatás, tanácsadás.
( 210 ) M 21 03492
( 220 ) 2021.10.06.
( 731 ) MÜPA Budapest Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szilágyi Emese Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Müpa
( 511 ) 35

Hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; hűségprogramokon keresztül nyújtott

értékesítési promóciók; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; eladási, értékesítési
promóciók; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; kiállítások és kereskedelmi vásárok
szervezése üzleti és promóciós célból; koncertek promóciója [reklámozása]; különleges rendezvények
promóciója; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; marketing promóciós rendezvények szervezésével és
lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós
események szervezése és lebonyolítása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós marketing; reklám,
marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; reklámszövegírás
promóciós célokból; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és
reklámozási célokra; üzleti promóciós szolgáltatások; zenei koncertek promóciója; vásárlói hűségszolgáltatások
kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;
interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és
népszerűsítés]; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; nyereményjátékok, versenyek,
pályázatok szervezése reklámcélokra; mozifilmek reklámozása; reklámanyagok terjesztése; reklámcélú
bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámcélú kiállítások szervezése,
lebonyolítása; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámcélú vetélkedők intézése; reklámcélú rendezvények
szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklámcélú nyereményhúzások
szervezése; reklámfilmek készítése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámkiadványok tervezése;
reklámkiadványok elkészítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámok készítése; reklámlogók tervezése; reklámozási
szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; blogger-elérési
szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklámszövegírás;
kereskedelmi reklámszövegek készítése; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek terjesztése;
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reklámszövegek publikálása; reklámszövegek kiadása és frissítése; rádiós reklámspotok gyártása; televíziós és

rádiós reklámok gyártása; rádiós reklámok készítése; kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető zenei fájlokkal
kapcsolatban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban.
38

Kommunikáció online blogokon keresztül; podcasting szolgáltatások; filmek televíziós sugárzása; interaktív

televízió és rádió sugárzás; műholdas televíziós műsorszórás; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül
biztosított filmekhez és televízióműsorokhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; rádió- és televízióműsorok
műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő
közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások;
televíziós műsorszórás, közvetítés; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; filmek műholdas sugárzása;
rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása;
rádiós és televíziós műsorszórás.
41

Szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext szolgáltatásokon történő közvetítés céljára; szövegek

írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; blogírási szolgáltatások; élő zenés színházi előadások; mozi- vagy
színháztermi szolgáltatások; mozi és színházi szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;
színházi előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; színházi
előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások rendezése; színházi előadások szervezése;
színházi előadások vezetése; színházi produkciók; színházi show-k készítése; színházi szolgáltatások; színházi
szórakoztatás; szórakoztatás színházi előadások formájában; fesztiválok szervezése kulturális célokra;
jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és
kulturális események szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú bemutatók
szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;
kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és
oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;
kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák
szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos
szemináriumok rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; látogatókat vonzó látványosságok
biztosítása kulturális célokra; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások;
szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; élő zenei koncertek; élőzenés koncertek; hangversenyek,
koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás koncertre; jegyfoglalás koncertekre; jegyelővétel/foglalás
koncertekre és színházba; koncert szolgáltatások; koncertek bemutatása; koncertek prezentálása; koncertek, mint
szórakoztatási szolgáltatások; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási
és tájékoztató szolgáltatások; koncertszolgáltatások; koncerttermek bérbeadása; popzenei koncertek szervezése;
szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; zenés koncertek; szórakoztatás podcaston keresztül;
podcastek gyártása; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor)
gyártás; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós
sugárzásra; múzeumi kiállítások; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi
létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; élő zenei
előadások; hanglemezek és zenei felvételek kölcsönzése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei
felvételek készítése; zenei előadás; szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; stúdió szolgáltatások mozifilmek
rögzítéséhez; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; könyv- és
folyóirat kiadás; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; tudományos információs
folyóiratok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; cirkuszi előadások; cirkuszi
elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában;
balettelőadások; szórakoztatás balett előadások formájában; élő táncelőadások bemutatása; szórakoztatás élő
táncelőadások formájában; szórakoztatás táncelőadások formájában; tánc, zene és dráma előadások tartása; jazz
zenei szórakoztatási szolgáltatások; videostúdiók szolgáltatásai; élő zenekari előadások; élő zenekari fellépések
bemutatása; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szimfonikus zenekari szolgáltatások;
szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában.
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( 210 ) M 21 03541
( 220 ) 2021.10.13.
( 731 ) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Keresztury Marcell László, Székesfehérvár
( 541 ) Lépj előre digitálisan!
( 511 ) 35

Reklámozás.

( 210 ) M 21 03573
( 220 ) 2021.10.15.
( 731 ) INVESPA Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanközvetítés.

( 210 ) M 21 03574
( 220 ) 2021.10.15.
( 731 ) INVESPA Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

Egyensúlyozós elektromos rollerek.

( 210 ) M 21 03615
( 220 ) 2021.10.20.
( 731 ) Kánvási Tamás, Szentes (HU)
( 740 ) Dr. Kolozsvári Renátó, Szeged
( 541 ) Felelsz vagy Feles
( 511 ) 28

Játékok és játékszerek.

( 210 ) M 21 03656
( 220 ) 2021.10.25.
( 731 ) Klein József András, Pilisszántó (HU)
( 541 ) DOOR Sport Performance
( 511 ) 41

Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények

foglalása; edzési utasítások és felszerelés biztosítása; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések
biztosítása; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és
fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; élő sportesemények lebonyolítása; erőnlét-kondicionáló edzések
lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos
képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények
biztosítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás;
fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai edzettséggel
kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai erőnléti oktatás; coaching;
coaching [tréning]; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sport klub
szolgáltatások; sportedzői tevékenység; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények működtetése;
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sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási

szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportszolgáltatások; sporttal kapcsolatos képzési
szolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos
szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek;
sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel
kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sportversenyek és sportesemények
szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése;
sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; súlyzós edzés oktatása; súlyzós
edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabadidős és képzési szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások
[fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; testedzés felügyelete; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása;
testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedző létesítmények biztosítása;
testedző órák; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testnevelés; testnevelési oktatás; testnevelési
szolgáltatások.
44

Akupunktúra; akupunktúrás szolgáltatások; akupunktúrával kapcsolatos egészségügyi ellátás;

akupunktúrával kapcsolatos tájékoztatás; aromaterápiás szolgáltatások; álmatlanság kezelését célzó terápiás
szolgáltatások; diéták tervezése és ellenőrzése; diétás és táplálkozási tanácsadás; diétával kapcsolatos tanácsadó
szolgáltatások; dietetikai szolgáltatás; dietétikai tanácsadás; dietetikus által nyújtott szolgáltatások;
egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel kapcsolatos szakmai
konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségmegőrző szervezetek által nyújtott
egészségügyi szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészségügy; egészségügyi
információk nyújtása; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi központok szolgáltatásai; egészségügyi
szűrés; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással
kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
egészségvizsgálati szolgáltatások; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; elektroterápiás
szolgáltatások fizikoterápiához; életmód-tanácsadás egészségügyi célokra; emberi egészségügyi berendezések
bérbeadása; étrendi és táplálkozási útmutatás; fényterápiás szolgáltatások; fizikai állóképességi felmérések;
fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; fizikai vizsgálatokra vonatkozó tájékoztatás;
fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások; fogyással
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fogyással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyókúrához kapcsolódó
tanácsadó szolgáltatások; fogyókúrás programok tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; fogyókúrás
programokkal kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati célú pilates; gyógyászati és egészségügyi klinikai
szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás;
hidegterápiás szolgáltatások; masszázs; lávaköves masszázs; masszázs és terapeutikus shiatsu masszázs; masszázs
szolgáltatások; masszázzsal kapcsolatos információk; masszázzsal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
meditációs szolgáltatások; mélyszöveti masszázs; mentális egészség szolgáltatások; nyirokmasszázs
szolgáltatások; oszteopátia; oszteopátiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; oxigénbárok szolgáltatásai;
relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása;
shiatsu masszázs; sportmasszázs; súlycsökkentés, étrendtervezés és -felügyelet; súlycsökkentő diéta tervezési
szolgáltatások; súlycsökkentő programok felügyelete; súlykezelési szolgáltatások; súlyszabályozással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; szülés utáni gondozási szolgáltatások nők számára; tájékoztatás étrendi és táplálkozási
tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban; táplálkozási és étrendi
tanácsadás; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozási konzultáció; táplálkozási tanácsadás; táplálkozási
tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; táplálkozással
kapcsolatos információnyújtás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; terápiás masszázzsal kapcsolatos
egészségügyi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések; testsúlycsökkentési szolgáltatások;
testsúlycsökkentő programok tervezése; testsúlyszabályozás értékelése; testsúlyszabályozással kapcsolatos
kezelés.
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( 210 ) M 21 03670
( 220 ) 2021.10.26.
( 731 ) Familium s.r.o., CERNOSICE (CZ)
( 740 ) Mihalics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nagymama, mesélj!
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 210 ) M 21 03671
( 220 ) 2021.10.26.
( 731 ) Familium s.r.o., CERNOSICE (CZ)
( 740 ) Mihalics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nagypapa, mesélj!
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 210 ) M 21 03672
( 220 ) 2021.10.26.
( 731 ) Familium s.r.o., CERNOSICE (CZ)
( 740 ) Mihalics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FAMILIUM
( 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.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 21 03673
( 220 ) 2021.10.26.
( 731 ) Familium s.r.o., CERNOSICE (CZ)
( 740 ) Mihalics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 210 ) M 21 03674
( 220 ) 2021.10.26.
( 731 ) Familium s.r.o., CERNOSICE (CZ)
( 740 ) Mihalics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 210 ) M 21 03678
( 220 ) 2021.10.26.
( 731 ) Dudás Zsolt Csaba, Fót (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 03683
( 220 ) 2021.10.26.
( 731 ) Papp Gábor, Zalakaros (HU)
Papp-Horváth Anna, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Fagylalt; fagylalt desszertek, jégkrémek; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltöntetek; fagylaltos édességek;

sörbetek [vízalapú fagylaltok]; fagylalttorták.
43

Fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

( 210 ) M 21 03727
( 220 ) 2021.11.03.
( 731 ) Rókusfalvy Pál László, Budaörs (HU)
dr. Prónay Bence, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Prónay Bence, Budapest
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( 541 ) BORcast
( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 21 03737
( 220 ) 2021.11.05.
( 731 ) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőszerek és más mosodai anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; szappanok;

illatszerkészítmények; illóolajok; kozmetikai szerek; hajápoló folyadékok; fogtisztító szerek; készítmények
fejbőrre, bőrre és körömre; samponok; parfümök; kölni víz; toalettvíz; készítmények borotválkozáshoz;
borotválkozás utáni vizek; borotválkozás utáni arcszeszek, -krémek, -gélek, habok és balzsamok; nem
gyógyászati célú piperecikkek; öregedés elleni bőrápoló készítmények; nappali krém; szemránckrém; éjszakai
krém; arctisztító krém, -hab, -balzsam, -tej, -olaj, -radír és - hidratáló; bőrtonik; bőr tonifikáló szerek; nem
gyógyászati célú fürdősók és fürdőolajok; fürdő brulee, -krém, -kristályok, -esszencia, -tej, por; testvaj, -krém,
-ápoló, -hidratáló és -púder; kézkrémek, -tisztító anyagok, -balzsamok és -ápolók; kézmosó; izzadásgátlók;
dezodorok személyes használatra; szőrtelenítők; fogkrémek; szájöblítők; napvédő-, napozó készítmények
[kozmetikumok]; napsugárzást szűrő készítmények; kozmetikai készítmények a bőr bronzitására; hajápoló
készítmények; hajbalzsamok; hajspray-k; nem gyógyászati célú készítmények a bőr, a kéz, a fejbőr és a test
ápolására; bőrtisztító készítmények; bőrkrémek és bőrápolók; hintőporok; körömlakkok; körömlakk lemosók;
körömkészítmények; műkörmök; ragasztók műkörmök rögzítéséhez; műkörömjavító készítmények;
műszempillák; ragasztószerek műszempillákhoz; smink; arcszínezékek; korrektorok; szemfesték; szemkihúzó;
szemhéjfesték; szemfestéklemosó; smink alapozók; szempillaspirál; színezett hidratáló; illatosított termékek
helyiségek illatosítására; füstölök; pot-pourri; szobaillatosító.
( 210 ) M 21 03751
( 220 ) 2021.11.08.
( 731 ) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Online bevásárlás.

( 210 ) M 21 03752
( 220 ) 2021.11.08.
( 731 ) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
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( 740 ) Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

Online bevásárlás.

( 210 ) M 21 03754
( 220 ) 2021.11.08.
( 731 ) SUPERLIFE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) KUTSCHERA ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

( 210 ) M 21 03757
( 220 ) 2021.11.09.
( 731 ) Bartucz Ferenc Barnabásné, Gödöllő (HU)
( 740 ) Dr. Potyondy László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 03798
( 220 ) 2021.11.11.
( 731 ) Renta Csilla, Ágasegyháza (HU)
( 541 ) MentálManna
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; blogírási szolgáltatások;

dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus szövegek megjelentetése; kiadói
szolgáltatások; szövegírás; újságírói szolgáltatások; konferenciák szervezése; kulturális célú bemutatók
szervezése; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; alkalmazottak, dolgozók képzésével kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; coaching [tréning]; képzés a kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzések
szervezése; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03834
( 220 ) 2021.11.15.
( 731 ) Runner Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás.
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( 210 ) M 21 03969
( 220 ) 2021.11.22.
( 731 ) Lehoczkyné Tesinszki Rita, Kulcs (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 541 ) PilliMolli
( 511 ) 28

Játékok; kitömött játékok; babák, mint játékok; puha játékok állatok formájában; babák; textil babák;

babaruhák; babaházak; babaház bútorok; európai stílusú babák; hagyományos öltözetű babák; plüssjátékok
szundikendővel; játékmacik, játékmackók; játékfigurák; játékházak.
( 210 ) M 21 03978
( 220 ) 2021.11.22.
( 731 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás.

36

Ingatlanügyletek.

37

Raktárak építése és javítása.

39

Raktárak bérbeadása; szállítási, logisztikai szolgáltatások.

( 210 ) M 21 03980
( 220 ) 2021.11.22.
( 731 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás.

36

Ingatlanügyletek.

37

Raktárak építése és javítása.

39

Raktárak bérbeadása; szállítási, logisztikai szolgáltatások.

( 210 ) M 21 03981
( 220 ) 2021.11.23.
( 731 ) ASTRASUN Solar Kft., Csomád (HU)
( 546 )

( 511 ) 40
44

Megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés.
Állatok bérbeadása kertészeti célra; gyepgondozási szolgáltatások.

( 210 ) M 21 03982
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( 220 ) 2021.11.23.
( 731 ) VANNET Telekommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése.

38

Felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való

hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; műholdas átvitel;
műholdas átviteli kapacitások bérbeadása; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; nagysebességű
adatátvitel; nagysebességű adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatok működtetői számára;
telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; telekommunikációs
csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz vagy adatbázisokhoz.
42

Telekommunikációs technológiai tanácsadás; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás.

( 210 ) M 21 04026
( 220 ) 2021.11.26.
( 731 ) Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Fém csőrendszerek; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; csőcsatlakozók fémből.

11

Radiátorok; fűtőtestek központi fűtéshez.

19

Vízvezetékek, nem fémből.

20

Elzárók, nem üvegből, fémből vagy gumiból.

( 210 ) M 21 04027
( 220 ) 2021.11.26.
( 731 ) Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6
19

Fém csőrendszerek; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; csőcsatlakozók fémből.
Merevcsövek, nem fémből (építés); vízvezetékek, nem fémből.

( 210 ) M 21 04132
( 220 ) 2021.12.07.
( 731 ) LBK Base Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 21 04134
( 220 ) 2021.12.07.
( 731 ) PANNON-LITERATÚRA Kiadványterjesztő és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szűcs László, Szolnok
( 541 ) Okoskák ovija
( 511 ) 16

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

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

A rovat 61 darab közlést tartalmaz.
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