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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 236.347
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 21 02082
( 220 ) 2021.05.25.
( 732 ) BUDIŠ a. s., Dubové (SK)
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 541 ) GEMERKA
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Ásványvíz [italok]; alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; készítmények italokhoz.

( 111 ) 236.348
( 151 ) 2021.11.15.
( 210 ) M 20 03799
( 220 ) 2020.12.09.
( 732 ) Molnár Gábor, Kerepes (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 20

Előregyártott polcok [bútorok]; munkafelületek bútorok formájában; zárható szekrények [bútorok];

számítógépes munkaállomások [bútorok]; fali egységek [bútorok]; műanyag válaszfalak [bútorok]; tároló
egységek [bútorok]; hordozható munkafelületek [bútorok]; fém polcrendszerek [bútorok]; prospektus tartók
[bútorok]; bútorok mozgáskorlátozottak részére; fiókos egységek [bútorok]; padok/lócák (bútorok); tároló
modulok [bútorok]; hátlapok [bútorok részei]; acélcsőből készült bútorok; elemes íróasztalok [bútorok];
szekrények mint bútorok; számítógép szekrények [bútorok]; műasztalosipari termékek [bútorok]; egymásba
rakható bútorok; televízió állványok [bútorok]; támasztó állványok [bútorok]; bútorok irattárolási célokra;
ülőpámák bútorok részeként; acélból készült bútorok; beltéri árnyékolók [bútorok]; munkalapok [bútorok részei];
többfunkciós állványok [bútorok]; többpozíciós állványok [bútorok]; biztonsági szekrények [bútorok]; kárpitozott
átalakítható bútorok; bútorok ipari használatra; kirakati egységek, bútorok; laboratóriumi bútorok [kivéve
különleges kialakítású bútorok]; termékbemutató állványok [bútorok]; iratgyűjtő polcok [bútorok]; fém
válaszfalak [bútorok]; miniatűr bútorok fából; kulcsos szekrények [bútorok]; magasított székek [bútorok];
csomagállványok mint bútorok; fahelyettesítőkből készült bútorok üvegszekrények, vitrinek [bútorzat]; elválasztó
elemek bútorokba; átlátszó üvegajtók bútorokhoz; előregyártott fa bútorajtók; panel szelvények bútorokhoz;
bútorlábak (nem fémből); előregyártott fém bútorajtók; bútorzárak (nem fémből); műanyagból készült bútorajtók;
faszerkezetek, elválasztók bútorokhoz; fémből készült bútorajtók; üvegből készült bútorajtók; fémkeretes átlátszó
bútorajtók; fém billenőajtók [bútorelemek]; fém polcosztók [bútorelemek]; szekcionált bútorelemek fémből;
bútortartók (nem fémből); fém fiókok [bútorelemek]; bútorhuzatok (formára igazított -); nem fém
bútorillesztékek; bútorszerelvények, nem fémből; szabadon álló válaszfalak [bútor]; gurulós számítógép asztal
[bútor]; bútor élvédő műanyag szalagok; spanyolfalak, válaszfalak, paravánok [bútor]; mozgatható térelválasztók,
spanyolfalak [bútorok]; szekrények irodaszerek tárolására [bútorok]; árubemutató felszerelések fémből [bútorok];
fém polctartók [bútorok részei]; műanyag öntőformák bútorok gyártásához; válaszfalak, térelválasztó falak
[bútorok]; egyszárnyú paravánok, spanyolfalak [bútorok]; összeszerelt bemutató állványok [bútorok]; irodai
térelválasztó paravánok [bútorok]; mozgatható paravánok, térelválasztók [bútorok]; mozgatható árubemutató
egységek [bútorok]; vezetősínek fiókokhoz [bútorok szerelvényei]; dekoratív fa panelek [bútorok];
folyóirattartók, irattartó papucsok [bútorok]; személyi számítógép munkaállomások [bútorok]; paravánok
[bútorok]; bemutató célokra; fémből készült polcok [bútorok]; tartók brosúrákhoz [bútorok formájában];
hordozható térelválasztók, válaszfalak [bútorok]; talapzattal ellátott tárolóegységek [bútorok]; hordozható
árubemutató állványok [bútorok]; elválasztófalak, paravánok bútorok formájában; irodai térelválasztók,
paravánok [bútorok]; fa állványok, fogasok [bútorok]; mozgatható elválasztó panelek [bútorok]; függesztett
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polcok, tárolók [bútorok]; fém árubemutató keretek [bútorok]; bemutató táblák bútorok formájában; bolti

képeslaptartó bútorok, állványok; görgős hokedlik, székek [bútorok]; nem fém tárolóállványok [bútorok]; főként
üvegből készült bútorok; lapok, deszkák mint bútorok; fém paravánok, térelválasztók [bútorok]; panelek, mint
bútorok részei; tűzbiztos szekrények [bútorok] fémből; tartók anyagok bemutatására [bútorok]; farostból készült
miniatűr bútorok; bútorok és lakberendezési tárgyak; utcai bútorok, nem fémből; szabadon álló törölközőtartók
[bútorok]; műanyagból készült számok bútorokhoz; díszítő szegélycsíkok műanyagból bútorokhoz; rögzítők
bútorokhoz, nem fémből; textilhuzatok [méretre szabott] bútorokhoz; nem fém tolóajtók bútorokhoz;
védőhuzatok bútorokhoz [méretre szabott]; üléshuzatok [méretre szabott] bútorokhoz; konzolok bútorokhoz (nem
fémből); méretre szabott huzatok bútorokhoz; szegélyvédők bútorokhoz (nem fémből); csappantyúk
(bútorokhoz), nem fémből; tolózár bútorokhoz, nem fémből; díszítő szegélycsíkok fából bútorokhoz; nem fém
bútorokhoz csúszásgátlók; nem fém kampók bútorokhoz; szekcionált bútorelemek nem fémből; nem fém görgők
[bútorgörgök]; illeszkedő szövetből készült bútorhuzatok; nem fémből készült bútorfogantyúk; bútorszerelvények
[nem fémből készült -]; faborítások, keretek [bútor] elektronikus készülékekhez; nem fém polctartók [bútorok
részei]; nem fém fali polcok [bútorok]; áthelyezhető fém tároló állványok [bútorok]; kivetítő, kijelző képernyők,
paravánok [bútorok]; nem fém fali polckeretek [bútorok]; mozgatható fém válaszfalak, térelválasztók [bútorok];
faboritások, keretek [bútorok] elektromos készülékekhez; nem fém állványok [bútorok] tárolásra; nem fém
biztonsági szekrények [bútorok]; fém fali szekrények, szekrénysorok [bútorok]; tűzbiztos szekrények [bútorok]
(nem fémből); cserélhető üléshuzatok [méretre szabott] bútorokhoz; összekötő elemek (nem fémből) bútorokhoz;
nem fémből készült átlátszó bútorajtók; extrudált műanyag élvédö szegélyek bútorokhoz; bútorelemek írott
anyagok, könyvek bemutatására; szobai görgős térelválasztók, paravánok [bútorelemek]; nem fém billenőajtók
mint bútoralkatrészek; nem fém polcosztók mint bútoralkatrészek; áthelyezhető nem fém tároló állványok
[bútorok]; nem fém anyagokból készült polcok [bútorok]; nem fémből készült polcok, állványok [bútorok];
tálcák, mint bolti bemutató bútorok részei; nem fém anyagokból készült ajtók bútorokhoz; beépített bútorokhoz
használatos díszítő szegélycsíkok fából; konzolok és tartóelemek bútorokhoz, nem fémből; beépített bútorokhoz
használatos műanyag díszítő szegélycsíkok; nem fém polctartó konzolok mint bútoralkatrészek; falikarok,
konzolok [bútorok] elektronikus berendezések szerelési egységeihez; főként fából készült állványok [bútorok]
tárolási célokra; állványok, mint nem fém anyagokból készült bútorok; főként műanyagból készült állványok
[bútorok] tárolási célokra; nem fém válaszfalak [bútorok], egymáshoz illeszkedő panelekből; nem fémből készült
konzolok és tartóelemek bútorokhoz; kerámiafogantyúk vitrines szekrényekhez, fiókos szekrényekhez és
bútorokhoz; nem fém bútorok [kivéve speciális orvosi vagy laboratóriumi használatra]; bútorok testi
fogyatékossággal, csökkent mozgásképességgel élők, valamint rokkantak számára; nem fémből készült biztonsági
kapuk kisbabák, gyerekek és kisállatok számára [bútorok].
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Kiállítási standok, emelvények és bódék építése és felállítása; kereskedelmi vásári és kiállítási standok

felépítése; kiállítási standok takarítása; kiállítási standok felállítása; ideiglenes szerkezetek összeállítása
kereskedelmi kiállításokhoz; ideiglenes építmények, szerkezetek összeállítása üzleti kiállításokhoz; kijelző táblák,
reklámtáblák felállítása; üzlethelyiségek átalakítása; üzletek építése; üzletek bútorzatának beszerelése; vásári
standok és üzletek építése; boltok takarítása, bolthelyiségek átalakítása; bolti berendezések javítása; standok
felállítása kereskedelmi vásárokhoz; kereskedelmi helyiségek belső tatarozása, felújítása; ideiglenes építmények,
szerkezetek összeállítása kereskedelmi vásárokhoz; építkezések helyszíni felügyelete; helyszíni projektirányítás
épületek építésével kapcsolatban; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; építőmérnöki munkák
helyszíni építési felügyelete; építés; építésfelügyelet; mennyezet építés; függönyfalak építése; épületrészek
építése; házbővítések építése; üzletek építése; falépcsők építése; válaszfalak építése; építési szolgáltatások; építési
menedzsment; tetők építése; épületalapok építése; házak építése; épületek építése; galériák építése; konyhák
építése; acélszerkezetek építése; építési munka felügyelete; acélszerkezetek építése épületekhez; beltéri
válaszfalak építése; kereskedelmi ingatlanok építése; egészségügyi létesítmények építése; vízelvezető rendszerek
építése; építési területek előkészítése; geotermikus fűtőberendezések építése; kereskedelmi épületek építése;
belsőépítészeti szolgáltatásokkal kapcsolatos építési szolgáltatások; oszlopos előtetők, védőtetők építése; telkek,
építési területek megtisztítása; acélszerkezetek hegesztése építési célra; közművek bevezetése építési területeken;
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lakó- és kereskedelmi épületek építése; árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; alapozással kapcsolatos

földalatti építési munkák; épületek és más szerkezetek építése; egészségügyi célt szolgáló épületek építése;
szolgáltatások épületek nedvesség elleni szigetelésére építés során; a fent említett szolgáltatások mindegyike
építészeti és belsőépítészeti szolgáltatásokra vonatkozóan.
42

Bútortervezés; bútortervezői szolgáltatások; bútortervezési szolgáltatások; bútorok eredetiségének igazolása;

tervezési szolgáltatások bútorszövetekkel kapcsolatban; tanácsadás a bútorszövetek kiválasztásával kapcsolatban
(belsőépítészet); tanácsadás bútorok takaró huzatainak/védőhuzatainak kiválasztásával kapcsolatban
(belsőépítészet); színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési információs
szolgáltatások; színek, festékekés bútorok kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások;
belsőépítészeti tervezés; boltok tervezése; épületbővítések tervezése; padlóburkolatok tervezése;
világítórendszerek tervezése; üzlethelyiségek tervezése; szőnyeglapok tervezése; irodabútorok tervezése;
belsőépítészeti tervezések; beltéri dekoráció tervezése; kültéri világítás tervezése; díszítő minták tervezése; üzlet
felszerelés rendszerek tervezése; beltér tervezési szolgáltatások; épületek külsejének tervezése; üveg és
üvegtermékek tervezése; épületek belső tervezési szolgáltatásai; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások
kiskereskedőknek; lakóingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások
nagyszilárdságú szerkezetekhez; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; üzlethelyiségek
tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások butikok számára; üzletek
kirakataival kapcsolatos tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások boltok belsejével kapcsolatban;
belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; tanácsadási szolgáltatások helyiségek tervezésével
kapcsolatban; szaniter szerelvények felszerelésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; kül- és beltéri tervezési,
kivitelezési szolgáltatások; projektekkel kapcsolatos építési tervek; belsőépítészeti szolgáltatások; kereskedelmi
belsőépítészeti tervezés; üzletek belsőépítészeti kialakítása; belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs
szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; belsőépítészeti információkat tartalmazó
weboldal biztosítása; tanácsadás a függönyök kiválasztásával kapcsolatban (belsőépítészet); feng shui elveket
alkalmazó belsőépítészeti szolgáltatások; belsőépítészeti tervező szolgáltatások információnyújtás és tanácsadás;
építészeti és belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos dizájn szolgáltatások; építészeti tervezési (dizájn)
szolgáltatások; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; a fent említett szolgáltatások mindegyike építészeti
és belsőépítészeti szolgáltatásokra vonatkozóan.
( 111 ) 236.419
( 151 ) 2021.11.24.
( 210 ) M 16 02419
( 220 ) 2016.07.22.
( 732 ) Macau 1999 Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24
25

Ágynemű.
Ruházat, lábbeli.

( 111 ) 236.432
( 151 ) 2021.11.25.
( 210 ) M 20 01606
( 220 ) 2020.06.09.
( 732 ) Kátay Géza Gábor, Békéscsaba (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Édesség-termékek (nem gyógyhatású -); feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk,
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pékáruk és élesztők; szárított és friss tészták, nudlik, gombócok; tészták és keverékek tésztákhoz;

gabonakészítmények; gabonaalapú élelmiszerkészítmények; gabonafélékből előállított készítmények; tésztából
készült élelmiszerek; aromás készítmények süteményekhez; száraztészták; mélyfagyasztott tészták; lisztből
készült tészták; teljes kiőrlésű tészta; tojásos tészták; tészta lapok formájában; tészta pizza készítéshez,
pizzatészta; tésztaszószok; töltött tészták; aprósütemény tésztája; előkészített pite tészta keverékek; előkészített
sütőkeverékek; fagyasztott sütemények; fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; fagyasztott tészta
biscotti kekszhez; fagyasztott tészta brownie-hoz; fagyasztott tészták; kelttészták húst tartalmazó töltelékkel;
kelttészták gyümölcsöt tartalmazó töltelékkel; kenyérkeverékek; kenyérkoncentrátumok; kenyértészták;
készítmények süteményekhez; levelestészta; nyers tészták; piskóták, piskótatészták; pizza keverékek;
pizzatészták; sütemény keverékek; sütemény tészták; elkészített pizzaételek; elsősorban tésztát tartalmazó
fagyasztott ételek; fagyasztott, hússal töltött sütemény/tészta; fagyasztott pizzák; fagyasztva szárított ételek, fő
összetevőként tésztával; friss pizzák; friss lepények, piték; friss kolbászos tekercsek; gabonatermékekből álló
rágcsálnivaló termékek; húsos piték; hot dogok [szendvicsek]; húst tartalmazó lepények; húst tartalmazó
szendvicsek; melegszendvicsek; lasagnék; kukoricából készült snack termékek; kukoricaalapú sós rágcsálnivalók;
palacsinták; perecek; pizza; pizza alapok; rizs alapú ételek; sós sütemények; teljes kiőrlésű búzából készült snack
termékek; tésztaételek; tésztaalapú előkészített ételek; virslis szendvicsek; virslis tekercsek; zöldségekkel ízesített
sós kekszek; zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; zöldséget és baromfihúst tartalmazó sütemények; kenyér;
sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); alacsony szénhidráttartalmú édességek;
croissant-ok; csokis párnák [péksütemények]; édességek fagyasztott formában; fagyasztott joghurtos piték;
fahéjas csigák; fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú]; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; sós
aprósütemények, kekszek; sós kekszek; bagettek; elősütött kenyér; gyümölccsel töltött kenyerek, pékáru; kekszek
[édes vagy sós]; zsemlék; pogácsák, fánkok; pirítósok [kekszek]; szendvicstekercsek [kenyér]; csokoládés
kekszek; édes kekszek emberi fogyasztásra; sütemény kosárkák; süteményekhez való tészta.
35

Franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás; segítségnyújtás franchise rendszerű vállalat működtetéséhez; üzleti támogatást nyújtó franchise
szolgáltatások; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti
segítségnyújtás; franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti ügyek
adminisztrációja; franchise-ok létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; segítségnyújtás [üzleti]
biztosítása franchise-ok működtetéséhez; franchise-ra vonatkozó ügyviteli tanácsadási szolgáltatások; éttermi
franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási
szolgáltatások; franchise létrehozásával és működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: édesség-termékek (nem gyógyhatású -); a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből
készült áruk, pékáruk és élesztők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szárított és
friss tészták, nudlik, gombócok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: tészták és
keverékek tésztákhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gabonakészítmények; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gabonaalapú élelmiszerkészítmények; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gabonafélékből előállított készítmények; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: tésztából készült élelmiszerek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: aromás készítmények süteményekhez; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: száraztészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
mélyfagyasztott tészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: lisztből készült tészták;
a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: teljes kiőrlésű tészta; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: tojásos tészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: tészta lapok formájában; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: tészta
pizza készítéshez, pizzatészta; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: tésztaszószok; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: töltött tészták; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: aprósütemény tésztája; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
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szolgáltatások: előkészített pite tészta keverékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: előkészített sütőkeverékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
fagyasztott sütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott tészta
aprósüteményekhez, kekszekhez; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott
tészta biscotti kekszhez; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott tészta
brownie-hoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott tészták; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kelttészták húst tartalmazó töltelékkel; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kelttészták gyümölcsöt tartalmazó töltelékkel; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kenyérkeverékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: kenyérkoncentrátumok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
kenyértészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: készítmények süteményekhez; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: levelestészta; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: nyers tészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
piskóták, piskótatészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: pizza keverékek; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: pizzatészták; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: sütemény keverékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: sütemény tészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: elkészített
pizzaételek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: elsősorban tésztát tartalmazó
fagyasztott ételek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott, hússal töltött
sütemény/tészta; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott pizzák; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: friss pizzák; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: friss lepények, piték; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: friss kolbászos tekercsek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
gabonatermékekből álló rágcsálnivaló termékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
húsos piték; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: hot dogok [szendvicsek]; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: húst tartalmazó lepények; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: húst tartalmazó szendvicsek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: melegszendvicsek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: lasagnék; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kukoricából készült
snack termékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kukoricaalapú sós
rágcsálnivalók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: palacsinták; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: perecek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: pizza; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: pizza alapok; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: rizs alapú ételek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: sós sütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
teljes kiőrlésű búzából készült snack termékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
tésztaételek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: tésztaalapú előkészített ételek; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: virslis szendvicsek; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: virslis tekercsek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: zöldségekkel ízesített sós kekszek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: zöldséget és baromfihúst tartalmazó sütemények; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: kenyér; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: alacsony szénhidráttartalmú édességek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: croissant-ok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
csokis párnák [péksütemények]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: édességek
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fagyasztott formában; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott joghurtos

piték; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fahéjas csigák; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú]; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gabonafélékből előállított készítmények; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tésztából készült élelmiszerek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: aromás készítmények süteményekhez; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: száraztészták; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: mélyfagyasztott tészták; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
lisztből készült tészták; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: sós aprósütemények,
kekszek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: sós kekszek; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: bagettek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: elősütött kenyér; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gyümölccsel
töltött kenyerek, pékáru; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kekszek [édes vagy
sós]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: zsemlék; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: pogácsák, fánkok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: pirítósok [kekszek]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
szendvicstekercsek [kenyér]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: csokoládés
kekszek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: édes kekszek emberi fogyasztásra; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: sütemény kosárkák; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: süteményekhez való tészta; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: édesség-termékek (nem gyógyhatású -); a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk, pékáruk és
élesztők; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: szárított és friss tészták, nudlik,
gombócok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tészták és keverékek tésztákhoz; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: teljes kiőrlésű tészta; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tojásos tészták; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: tészta lapok formájában; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tészta
pizza készítéshez, pizzatészta; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tésztaszószok; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: töltött tészták; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: aprósütemény tésztája; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: előkészített pite tészta keverékek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: gabonakészítmények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
gabonaalapú élelmiszerkészítmények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
előkészített sütőkeverékek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott
sütemények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott tészta
aprósüteményekhez, kekszekhez; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott
tészta biscotti kekszhez; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott tészta
brownie-hoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott tészták; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kelttészták húst tartalmazó töltelékkel; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kelttészták gyümölcsöt tartalmazó töltelékkel; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kenyérkeverékek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: kenyérkoncentrátumok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: kenyértészták; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: készítmények
süteményekhez; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: levelestészta; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: nyers tészták; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: piskóták, piskótatészták; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: pizza keverékek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: pizzatészták;
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a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sütemény keverékek; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sütemény tészták; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: elkészített pizzaételek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: elsősorban tésztát tartalmazó fagyasztott ételek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott, hússal töltött sütemény/tészta; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott pizzák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: friss pizzák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
friss lepények, piték; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: friss kolbászos
tekercsek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gabonatermékekből álló
rágcsálnivaló termékek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: húsos piték; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: hot dogok [szendvicsek]; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: húst tartalmazó lepények; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: húst tartalmazó szendvicsek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: melegszendvicsek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: lasagnék; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kukoricából készült
snack termékek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kukoricaalapú sós
rágcsálnivalók; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: palacsinták; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: perecek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: pizza; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: pizza
alapok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: rizs alapú ételek; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sós sütemények; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: teljes kiőrlésű búzából készült snack termékek; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tésztaételek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: tésztaalapú előkészített ételek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
virslis szendvicsek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: virslis tekercsek; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: zöldségekkel ízesített sós kekszek; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: zöldséget és baromfihúst tartalmazó sütemények; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kenyér; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: alacsony szénhidráttartalmú édességek; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: croissant-ok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: csokis párnák [péksütemények]; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: édességek fagyasztott formában; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott joghurtos piték; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: fahéjas csigák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fogyasztásra
kész desszertek [csokoládéalapú]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
sós aprósütemények, kekszek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sós kekszek; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: bagettek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: elősütött kenyér; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: gyümölccsel töltött kenyerek, pékáru; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: kekszek [édes vagy sós]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
zsemlék; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: pogácsák, fánkok; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: pirítósok [kekszek]; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: szendvicstekercsek [kenyér]; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: csokoládés kekszek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
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szolgáltatások: édes kekszek emberi fogyasztásra; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: sütemény kosárkák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
süteményekhez való tészta.
37

Péksütemények és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása, péksütemények

és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.
43

Étel- és italellátás; alkoholos italok felszolgálása; bisztró [büfé] szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek
szolgáltatása; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; kávéházak;
kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási
szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
( 111 ) 236.477
( 151 ) 2021.12.15.
( 210 ) M 21 01281
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest (HU)
( 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; iránytűk, tájolók, kompaszok; jegynyomtatók; jelzőbóják; jelzőcsengők;
jelzőlámpák; kapcsolódobozok; kézi adó-vevők; kódolt mágneskártyák; laptopokhoz kialakított állványok;
lemezjátszók; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus pénztárcák; mágneses
kódolók; mentőmellények; mikrofonok; nagyítók; sportsípok; számológépek; szelfi lencsék; szíjak, pántok
mobiltelefonhoz; táblagép tokok; tokok okostelefonhoz; védőálarcok; maszkok; vonalzók.
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;
katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.
25

Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; dzsekik; esőruhák; fátylak; fejre való sálak; fejkendők, fejszalagok;

felsőruházat; fülvédők; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok; ingek; zoknik; jelmezek; kalapáruk; kerékpáros
ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok; kimonók; kötények; kötényruhák; lábbelik; legging nadrágok;
levehető gallérok; mellények; muffok; műbőr ruházat; nyakkendők; overállok; öltönyök; papírruházat; papucsok;
pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik; pulóverek; rövid ujjú ingek; hosszú ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;
sapkák; sárcipők; gumicsizmák; selyemövek; sildek, napellenzők; sportcipők; szoknyák; kabátok; talárok; tógák;
tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; dámajátékok; darts;

dobókocka; drónok; építőjátékok; építőkockák; frizbik; gyűjthető kártyák; játékkártyák; játékok; játékszerek;
karácsonyfadíszek; társasjátékok; memóriajátékok; memóriakártyák; színházi álarcok; maszkok.
41

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és
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lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;
művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek
szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.
( 111 ) 236.478
( 151 ) 2021.12.15.
( 210 ) M 21 01279
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest (HU)
( 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; iránytűk, tájolók, kompaszok; jegynyomtatók; jelzőbóják; jelzőcsengők;
jelzőlámpák; kapcsolódobozok; kézi adó-vevők; kódolt mágneskártyák; laptopokhoz kialakított állványok;
lemezjátszók; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus pénztárcák; mágneses
kódolók; mentőmellények; mikrofonok; nagyítók; sportsípok; számológépek; szelfi lencsék; szíjak, pántok
mobiltelefonhoz; táblagép tokok; tokok okostelefonhoz; védőálarcok; maszkok; vonalzók.
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;
katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.
25

Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; dzsekik; esőruhák; fátylak; fejre való sálak; fejkendők, fejszalagok;

felsőruházat; fülvédők; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok; ingek; zoknik; jelmezek; kalapáruk; kerékpáros
ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok; kimonók; kötények; kötényruhák; lábbelik; legging nadrágok;
levehető gallérok; mellények; muffok; műbőr ruházat; nyakkendők; overállok; öltönyök; papírruházat; papucsok;
pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik; pulóverek; rövid ujjú ingek; hosszú ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;
sapkák; sárcipők; gumicsizmák; selyemövek; sildek, napellenzők; sportcipők; szoknyák; kabátok; talárok; tógák;
tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; dámajátékok; darts;

dobókocka; drónok; építőjátékok; építőkockák; frizbik; gyűjthető kártyák; játékkártyák; játékok; játékszerek;
karácsonyfadíszek; társasjátékok; memóriajátékok; memóriakártyák; színházi álarcok; maszkok.
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez sörök.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; borok; égetett szeszesitalok;

likőrök; vodka; whisky; rum; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos
esszenciák; alkoholos kivonatok.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyek; finanszírozási szolgáltatások; ingatlantulajdon

kezelés; vagyonkezelés; ingatlantulajdon bérbeadás; ingatlantulajdon hasznosítás; ingatlanügyek; lakások
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bérbeadása.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; kalauzoló szolgáltatások; kirándulások, túrák,

társutazások szervezése; idegenvezetés szervezése; idegenvezető séták szervezése.
41

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;
művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek
szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.
( 111 ) 236.542
( 151 ) 2021.12.17.
( 210 ) M 21 00039
( 220 ) 2021.01.07.
( 732 ) Bodola Péter, Budapest (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 12
35

Kerékpárkitámasztók; kerékpártartók.
Kerékpár-kitámasztók, kerékpártartók kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; reklám- és

marketingtevékenységek; kerékpár- kitámasztók, kerékpártartók internetes kereskedelme.
( 111 ) 236.545
( 151 ) 2021.12.17.
( 210 ) M 21 02057
( 220 ) 2021.05.21.
( 732 ) Ilosfai Márton, Budapest (HU)
( 541 ) Goldmark
( 511 ) 9

Szemüvegkeretek.

( 111 ) 236.546
( 151 ) 2021.12.17.
( 210 ) M 21 02065
( 220 ) 2021.05.25.
( 732 ) Rapid Total Clean Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Tisztítószerek, tisztító és illatosító készítmények, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek, maró

tisztítószerek, takarításhoz használt vegyszerek.
( 111 ) 236.547
( 151 ) 2021.12.17.
( 210 ) M 21 01533
( 220 ) 2021.04.15.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 16
41

Nyomdaipari termékek, brosúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok.
Nevelés, szakmai képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; brosúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú
kiadványok elektronikus úton történő terjesztése.
( 111 ) 236.548
( 151 ) 2021.12.17.
( 210 ) M 21 01038
( 220 ) 2021.03.05.
( 732 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; rovarölő szerek; rovarirtó szerek;

rovarriasztók; molyirtószerek; szúnyogriasztó szerek; tekercsek, lapok, rágcsáló és egyéb kártékony állatok
irtására szolgáló készítmények; kártékony állatok irtására szolgáló csapdák; rágcsálóirtó doboz; rágcsálóirtó
állomás; rágcsálóirtó csalétek tároló; élősdiek, paraziták elleni termékek; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó
szerek (herbicidek); csíraölő készítmények; fertőtlenítőszerek.
( 111 ) 236.549
( 151 ) 2021.12.17.
( 210 ) M 21 01717
( 220 ) 2021.04.28.
( 732 ) GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)
( 740 ) Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos italok (a sörök kivételével), borok, égetett szeszesitalok, gabonaalapú desztillált alkoholos italok,

gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, likőrök, szeszes italok.
( 111 ) 236.550
( 151 ) 2021.12.17.
( 210 ) M 21 01709
( 220 ) 2021.04.27.
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( 732 ) Nemzetközi Befektetési Holding Kft., Miskolc (HU)

( 541 ) Macropolis urban.live
( 511 ) 36

Pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; ingatlan bérbeadása, fejlesztése, hasznosítása.

( 111 ) 236.551
( 151 ) 2021.12.17.
( 210 ) M 21 01707
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Bagári Szilvia, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Flórián Tamás, Győr
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanközvetítés; ingatlantulajdonok bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; ingatlan lízing és

bérleti megállapodások ügyintézése; ingatlanügyletek; ingatlantanácsadás; ingatlanügynökség; ingatlanközvetítés;
ingatlan értékbecslés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlan bérbeadási
ügyintézés; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokhoz
kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;
ingatlanbefektetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal
kapcsolatban; ingatlan lízing és bérleti megállapodások ügyintézése; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai
épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával
kapcsolatosan.
( 111 ) 236.554
( 151 ) 2021.12.17.
( 210 ) M 21 01718
( 220 ) 2021.04.28.
( 732 ) GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)
( 740 ) Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos italok (a sörök kivételével), borok, égetett szeszesitalok, gabonaalapú desztillált alkoholos italok,

gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, likőrök, szeszes italok.
( 111 ) 236.556
( 151 ) 2021.12.20.
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( 210 ) M 21 01895
( 220 ) 2021.05.11.
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Petrisor János, Budapest
( 541 ) Level UP! utánpótlás- és gyakornoki program
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 236.557
( 151 ) 2021.12.15.
( 210 ) M 21 01278
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest (HU)
( 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; iránytűk, tájolók, kompaszok; jegynyomtatók; jelzőbóják; jelzőcsengők;
jelzőlámpák; kapcsolódobozok; kézi adó-vevők; kódolt mágneskártyák; laptopokhoz kialakított állványok;
lemezjátszók; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus pénztárcák; mágneses
kódolók; mentőmellények; mikrofonok; nagyítók; sportsípok; számológépek; szelfi lencsék; szíjak, pántok
mobiltelefonhoz; táblagép tokok; tokok okostelefonhoz; védőálarcok; maszkok; vonalzók.
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;
katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.
18

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára; esernyők, ernyők;
esernyőtokok; hátizsákok; kézitáskák; napernyők; sétapálcák; turistabotok.
25

Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; dzsekik; esőruhák; fátylak; fejre való sálak; fejkendők, fejszalagok;

felsőruházat; fülvédők; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok; ingek; zoknik; jelmezek; kalapáruk; kerékpáros
ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok; kimonók; kötények; kötényruhák; lábbelik; legging nadrágok;
levehető gallérok; mellények; muffok; műbőr ruházat; nyakkendők; overállok; öltönyök; papírruházat; papucsok;
pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik; pulóverek; rövid ujjú ingek; hosszú ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;
sapkák; sárcipők; gumicsizmák; selyemövek; sildek, napellenzők; sportcipők; szoknyák; kabátok; talárok; tógák;
tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; dámajátékok; darts;

dobókocka; drónok; építőjátékok; építőkockák; frizbik; gyűjthető kártyák; játékkártyák; játékok; játékszerek;
karácsonyfadíszek; társasjátékok; memóriajátékok; memóriakártyák; színházi álarcok; maszkok.
41

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,
M36

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 1. szám, 2022.01.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;
művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek
szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.
( 111 ) 236.559
( 151 ) 2021.12.15.
( 210 ) M 21 01284
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;
katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.
25

Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; dzsekik; esőruhák; fátylak; fejre való sálak; fejkendők, fejszalagok;

felsőruházat; fülvédők; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok; ingek; zoknik; jelmezek; kalapáruk; kerékpáros
ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok; kimonók; kötények; kötényruhák; lábbelik; legging nadrágok;
levehető gallérok; mellények; muffok; műbőr ruházat; nyakkendők; overállok; öltönyök; papírruházat; papucsok;
pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik; pulóverek; rövid ujjú ingek; hosszú ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;
sapkák; sárcipők; gumicsizmák; selyemövek; sildek, napellenzők; sportcipők; szoknyák; kabátok; talárok; tógák;
tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; dámajátékok; darts;

dobókocka; drónok; építőjátékok; építőkockák; frizbik; gyűjthető kártyák; játékkártyák; játékok; játékszerek;
karácsonyfadíszek; társasjátékok; memóriajátékok; memóriakártyák; színházi álarcok; maszkok.
41

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;
művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek
szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.
( 111 ) 236.560
( 151 ) 2021.12.15.
( 210 ) M 21 01285
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest (HU)
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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; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;
katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.
18

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára; esernyők, ernyők;
esernyőtokok; hátizsákok; kézitáskák; napernyők; sétapálcák; turistabotok.
25

Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; dzsekik; esőruhák; fátylak; fejre való sálak; fejkendők, fejszalagok;

felsőruházat; fülvédők; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok; ingek; zoknik; jelmezek; kalapáruk; kerékpáros
ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok; kimonók; kötények; kötényruhák; lábbelik; legging nadrágok;
levehető gallérok; mellények; muffok; műbőr ruházat; nyakkendők; overállok; öltönyök; papírruházat; papucsok;
pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik; pulóverek; rövid ujjú ingek; hosszú ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;
sapkák; sárcipők; gumicsizmák; selyemövek; sildek, napellenzők; sportcipők; szoknyák; kabátok; talárok; tógák;
tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; kalauzoló szolgáltatások; kirándulások, túrák,

társutazások szervezése; idegenvezetés szervezése; idegenvezető séták szervezése.
41

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;
művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek
szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.
( 111 ) 236.561
( 151 ) 2021.12.15.
( 210 ) M 21 01286
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék; folyóiratok;
katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.
18

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára; esernyők, ernyők;
esernyőtokok; hátizsákok; kézitáskák; napernyők; sétapálcák; turistabotok.
25

Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; dzsekik; esőruhák; fátylak; fejre való sálak; fejkendők, fejszalagok;

felsőruházat; fülvédők; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok; ingek; zoknik; jelmezek; kalapáruk; kerékpáros
ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok; kimonók; kötények; kötényruhák; lábbelik; legging nadrágok;
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levehető gallérok; mellények; muffok; műbőr ruházat; nyakkendők; overállok; öltönyök; papírruházat; papucsok;

pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik; pulóverek; rövid ujjú ingek; hosszú ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;
sapkák; sárcipők; gumicsizmák; selyemövek; sildek, napellenzők; sportcipők; szoknyák; kabátok; talárok; tógák;
tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; kalauzoló szolgáltatások; kirándulások, túrák,

társutazások szervezése; idegenvezetés szervezése; idegenvezető séták szervezése.
41

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;
művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek
szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.
( 111 ) 236.563
( 151 ) 2021.12.06.
( 210 ) M 21 01274
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Kele István, Törökbálint (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; célzott marketing; fogyasztói hűségprogramok
igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások;
hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; információk
számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott
kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói
tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése;
keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketing szoftverkiadás
keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban
tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás (1); piackutatás (2);
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; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri
reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;
szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; 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;
ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti
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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 tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel
kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati
kommunikációs szolgáltatások; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés
kereskedelmi vagy reklám célokra.
36

A szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok; betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási
információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; crowdfunding
[közösségi finanszírozás]; elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési
szolgáltatások); elszámolóházak; értékutalványok kibocsátása; faktorálás; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi;
finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; gyűjtések szervezése; hitelbérlet; hitelkártyák
kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos
ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség;
irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; jótékonysági célú gyűjtések; kölcsön
[finanszírozás]; online banki szolgáltatások; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,
bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi információs
szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;
pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; széfszolgáltatások;
takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1); tőkebefektetés, tőkeberuházás (2); tőzsdei
árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység (1); tőzsdeügynöki tevékenység (2);
utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; virtuális valuták
elektronikus átutalása; virtuális valuták pénzügyi átváltása; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek
számára; zálogház szolgáltatások (1); zálogház szolgáltatások (2).
41

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

iskolák; coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; fényképészet; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; gyakorlati képzés [szemléltetés];
hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák
levezetése; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok;
mentorálás; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;
nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák;
partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok
készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szakmai átképzés; szerencsejátékok;
szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; tolmács szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem
hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
videorögzítés; zenei produkciók; zeneszerzés.
42

Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása,

nem fizikai átalakítás; csomagolástervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; e-kereskedelmi
műveletekhez való technológiát alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus adattárolás;
felhőalapú számítástechnika; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;
hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében; honlap-alapú
adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];
honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági
szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szakszövegek írása;
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számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal
kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes
rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;
számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete
[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,
kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével
kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok
elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szerver hosting,
szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver
mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás;
technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási
szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
( 111 ) 236.569
( 151 ) 2021.12.15.
( 210 ) M 21 01634
( 220 ) 2021.04.21.
( 732 ) BaLeInvest Szolgáltató és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) AQUA di REX
( 511 ) 32

Ásványvizek (italok); asztali vizek; szénsavas vizek; szódavizek; vizek (italok); forrásvizek; ivóvizek;

ízesített vizek; oxigénnel dúsított vizek; vízalapú alkoholmentes italok.
( 111 ) 236.691
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 20 03514
( 220 ) 2020.11.19.
( 732 ) Ceres Zrt., Győr (HU)
( 740 ) dr. Bereczk Tibor, Győr
( 541 ) New Line
( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények; gabonaszeletek; búzaliszt alapú készítmények; kukoricaliszt alapú

készítmények; zab alapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér;kalácsok;
cukrászsütemények; tésztafélék; diétás gabonakészítmények.
( 111 ) 236.692
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 20 03517
( 220 ) 2020.11.19.
( 732 ) Nguyen Van De, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; online és offline kereskedelem, adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 236.693
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 20 03518
( 220 ) 2020.11.19.
( 732 ) Nguyen Van De, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; online és offline kereskedelem, adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 236.694
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 20 03519
( 220 ) 2020.11.19.
( 732 ) Nguyen Van De, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; online és offline kereskedelem, adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 236.695
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 20 03520
( 220 ) 2020.11.19.
( 732 ) Almási Bálint Zsolt, Üröm (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Fogászati készítmények, fogászati eszközök, fogászati készülékek és berendezések kis- és

nagykereskedelme online(webshop) és offline módon; orvosi fertőtlenítőszerek és kellékek.
( 111 ) 236.696
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 20 03845
( 220 ) 2020.12.14.
( 732 ) Ungor Erik, Izsák (HU)
Ungor Pál, Izsák (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) ADRENALIN
( 511 ) 32

Szénsavas és szénsavmentes üdítőitalok, szénsavas és szénsavmentes ízesített ásványvíz, gyümölcs nektárok

és gyümölcslevek alkoholmentcs italok, mint vitaminokkal és ásványi sókkal készült izotóniás ital és
vitaminokkal készült energiaitalok; proteinnel dúsított sportitalok; szörp és italkoncentrátum alkoholmentes ital
állításához.
( 111 ) 236.702
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 21 01677
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Stroke Neuro Rehab Kft., Budapest (HU)
( 546 )
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Orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi ellátás; kórházak; szanatóriumi, idősotthoni

szolgáltatások; rehabilitációs központok, rehabilitációs szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások
emberek számára, mentális egészség szolgáltatások, rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása.
( 111 ) 236.703
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 21 01490
( 220 ) 2021.04.12.
( 732 ) Solum-Invest Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonfüred (HU)
( 541 ) Blake Resort
( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; időleges szállásadás.

( 111 ) 236.704
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 21 01509
( 220 ) 2021.04.13.
( 732 ) Juhász Andrásné, Balástya (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; állatidomítás, kiképzés; fizikai

erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás

panziókban; kantinok, büfék, étkezdék; motelek; panziók; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők;
üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek].
( 111 ) 236.705
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 21 01317
( 220 ) 2021.03.26.
( 732 ) Roxer Produkció Kft., Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.706
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 21 01321
( 220 ) 2021.03.26.
( 732 ) MMG HOTELS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás szállodai

szolgáltatások.
( 111 ) 236.708
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 21 01501
( 220 ) 2021.04.13.
( 732 ) Tolna Megyei Szakképzési Centrum, Szekszárd (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 és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.
42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.

( 111 ) 236.709
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 21 01320
( 220 ) 2021.03.26.
( 732 ) MMG HOTELS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Alta Moda City Hotel
( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás szállodai

szolgáltatások.
( 111 ) 236.710
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 21 01487
( 220 ) 2021.04.09.
( 732 ) dr. Dézsi Csaba András, Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) VenoFit Protect
( 511 ) 5

Étrendkiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 111 ) 236.711
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 21 01322
( 220 ) 2021.03.26.
( 732 ) MMG HOTELS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás szállodai

szolgáltatások.
( 111 ) 236.712
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 21 01152
( 220 ) 2021.03.17.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 541 ) Dankó Rádió
( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Távközlés; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2);
televíziós műsorszórás; közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével;
vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás,
kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás
nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;
hangversenyek; koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások
(bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése;
impresszáriók szolgáltatásai; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek; televíziós szórakoztatás;
varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok
vágása; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 236.713
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 21 01151
( 220 ) 2021.03.17.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Távközlés; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos
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kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2);

televíziós műsorszórás; közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével;
vezeték nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás,
kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás
nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;
hangversenyek; koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások
(bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok
készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése;
impresszáriók szolgáltatásai; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek; televíziós szórakoztatás;
varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok
vágása; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 236.714
( 151 ) 2021.12.09.
( 210 ) M 21 01319
( 220 ) 2021.03.26.
( 732 ) MMG HOTELS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Alta Moda Fashion Hotel
( 511 ) 43

Szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai

szolgáltatások.
( 111 ) 236.760
( 151 ) 2021.12.15.
( 210 ) M 21 01792
( 220 ) 2021.05.04.
( 732 ) Kecskeméti Déli Ipari Park Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Süle Anita, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügyletek.

( 111 ) 236.762
( 151 ) 2021.12.15.
( 210 ) M 20 03266
( 220 ) 2020.10.30.
( 732 ) Pentafon Kft., Dunaújváros (HU)
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( 541 ) Rádió 24
( 511 ) 38

Rádiós műsorszórás.

( 111 ) 236.763
( 151 ) 2021.12.15.
( 210 ) M 21 01791
( 220 ) 2021.05.04.
( 732 ) Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)
( 740 ) Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
( 541 ) Gemerka Relax
( 511 ) 32

Ásványvíz; vizek; szénsavas vizek.

( 111 ) 236.764
( 151 ) 2021.12.15.
( 210 ) M 21 01449
( 220 ) 2021.04.07.
( 732 ) LUBNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 541 ) ALUPROTECT
( 511 ) 1

Fagyállók.

( 111 ) 236.766
( 151 ) 2021.12.15.
( 210 ) M 21 01280
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest (HU)
( 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; iránytűk, tájolók, kompaszok; jegynyomtatók; jelzőbóják; jelzőcsengők;
jelzőlámpák; kapcsolódobozok; kézi adó-vevők; kódolt mágneskártyák; laptopokhoz kialakított állványok;
lemezjátszók; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus pénztárcák; mágneses
kódolók; mentőmellények; mikrofonok; nagyítók; sportsípok; számológépek; szelfi lencsék; szíjak, pántok
mobiltelefonhoz; táblagép tokok; tokok okostelefonhoz; védőálarcok; maszkok; vonalzók.
16

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

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

katalógusok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; revük; szórólapok; újságok; kifestők.
25

Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; dzsekik; esőruhák; fátylak; fejre való sálak; fejkendők, fejszalagok;

felsőruházat; fülvédők; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok; ingek; zoknik; jelmezek; kalapáruk; kerékpáros
ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok; kimonók; kötények; kötényruhák; lábbelik; legging nadrágok;
levehető gallérok; mellények; muffok; műbőr ruházat; nyakkendők; overállok; öltönyök; papírruházat; papucsok;
pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik; pulóverek; rövid ujjú ingek; hosszú ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;
sapkák; sárcipők; gumicsizmák; selyemövek; sildek, napellenzők; sportcipők; szoknyák; kabátok; talárok; tógák;
tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; dámajátékok; darts;

dobókocka; drónok; építőjátékok; építőkockák; frizbik; gyűjthető kártyák; játékkártyák; játékok; játékszerek;
karácsonyfadíszek; társasjátékok; memóriajátékok; memóriakártyák; színházi álarcok; maszkok.
41

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; idegenvezetős túrák leszervezése; idegenvezető séták leszervezése; jegyirodai szolgáltatások;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása;
művészeti galériák által nyújtott kulturális oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése; koncertek
szervezése; zenei rendezvények szervezése; díjátadók szervezése.
( 111 ) 236.767
( 151 ) 2021.12.15.
( 210 ) M 21 00064
( 220 ) 2021.01.08.
( 732 ) Pittner Róbert, Szombathely (HU)
( 546 )

( 511 ) 31

Torta alakú húskészítmény háziállatok számára.

( 111 ) 236.772
( 151 ) 2021.12.17.
( 210 ) M 21 02219
( 220 ) 2021.07.15.
( 732 ) Zimányi Árpád, Igar (HU)
( 541 ) D.A.A.D gathering festival
( 511 ) 41

Szórakoztatás.

( 111 ) 236.773
( 151 ) 2021.12.17.
( 210 ) M 21 02742
( 220 ) 2021.07.14.
( 732 ) Marokháziné Zoltai Kinga Helga, Vác (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Oktatás; nevelés; szakmai képzés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés).

( 111 ) 236.774
( 151 ) 2021.12.17.
( 210 ) M 21 02743
( 220 ) 2021.07.14.
( 732 ) Marokháziné Zoltai Kinga Helga, Vác (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Oktatás; nevelés; szakmai képzés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés).

( 111 ) 236.777
( 151 ) 2021.12.20.
( 210 ) M 21 00447
( 220 ) 2021.02.08.
( 732 ) Dr. Szilágyi Gergely, Szeged (HU)
( 541 ) Hubert a vadászmanó
( 511 ) 41

Irodalmi műveket és okmányokat tartalmazó kézikönyvtárak.

( 111 ) 236.778
( 151 ) 2021.12.20.
( 210 ) M 20 03802
( 220 ) 2020.12.10.
( 732 ) IMPERIUM BUILDER Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Imperium Racing
( 511 ) 35

Gépjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjármű-regisztrálási szolgáltatások;
reklámozás; kereskedelmi ügyletek; gépjármű kereskedelem.
37

Személyszállító gépjárművek karbantartása és javítása; gépjárművek teljeskörű tisztítása; gépjárművek

motorjainak tuningolása; gépjárművek motorjainak javítása és karbantartása; gépjárművek karbantartása;
gépjárművek karbantartásához és javításához kapcsolódó garázsszolgáltatások; gépjárművek festése;
gépjárművek és alkatrészeik javítása és karbantartása; gépjárműszerelő műhelyek szolgáltatásai [garázs
szolgáltatások]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; gépjárműolaj-csere szolgáltatások;
gépjármű tisztítás és fényezés; gépjármű gumiabroncs szerelés és javítás; gumiabroncsok újrafutózása
[kiegyenlítése]; gumiabroncsok kiegyensúlyozása; gumiabroncsok karbantartása és javítása; gumiabroncsok
felszerelése; gumiabroncs-centírozás.
40

Gépjárműablakok színezése; vinil fóliázás járművekhez; gépjármű fóliázás.

41

Haladó vezetési oktatás gépjárművezetők részére; gépjárművekkel kapcsolatos versenyek szervezése;

autóversenyek rendezése; autóversenyek megszervezése; autóversenyzői oktatás; autóversenyzői képzés; tréning
autóversenyekhez; szórakoztatás autóversenyek formájában; autóversenyekhez kapcsolódó információnyújtás;
autóverseny pályáknál nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; autós ralik, túrák és autóversenyek rendezése;
autóversenyzéssel kapcsolatos versenyek és bajnokságok szervezése; autós versenycsapat szervezése.
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( 111 ) 236.779
( 151 ) 2021.12.20.
( 210 ) M 20 02615
( 220 ) 2020.09.03.
( 732 ) "SK" Asztalos-, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Ügyvédi Iroda, Hódmezővásárhely
( 541 ) Woodenland
( 511 ) 20

Ágyak; ágyalapok; ágyszerelvények, nem fémből; állványok, polcok; asztallapok; asztalok; bútorajtók;

bútorlábak; bútorok; bútorszerelvények, nem fémből; fából készült ágyak; faszerkezetek, elválasztók bútorokhoz;
fiókok; gardróbszekrények; iratgyűjtő polcok [bútorok]; irodabútorok; kerti bútorok; komódok, fiókos
szekrények; könyvespolcok; könyvszekrények; munkapadok, munkaasztalok; padok [bútorok]; ruhafogasok, nem
fémből; ruhásszekrények, gardróbok; szekrények, ruhásszekrények; székek [ülések]; konyhabútorok.
( 111 ) 236.784
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01976
( 220 ) 2021.05.17.
( 732 ) Szénási Ferenc, Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Csiky Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4

Éjszakai fények [gyertyák, mécsesek]; gyertyák; gyertya tartozékok, kiegészítők; illatosított gyertyák;

illatosító gyertyák; kanócok gyertyákhoz; kerti fáklyák; paraffin; rovarriasztót tartalmazó gyertyák; viasz
világítási célra.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: éjszakai fények [gyertyák, mécsesek], gyertyák, gyertya tartozékok, kiegészítők, illatosított
gyertyák, illatosító gyertyák, kanócok gyertyákhoz, kerti fáklyák, paraffin, rovarriasztót tartalmazó gyertyák,
viasz világítási célra.
( 111 ) 236.785
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01789
( 220 ) 2021.05.04.
( 732 ) Hencz Boglárka, Érd (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
( 541 ) #BOGIGYM
( 511 ) 25
41

Edzőcipők, sportcipők; sportruházat.
Erősítő és kondicionáló edzés; csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi
szolgáltatások; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; sportoktatás,
edzés és irányítás; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások.
( 111 ) 236.786
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01788
( 220 ) 2021.05.04.
( 732 ) Hencz Boglárka, Érd (HU)
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( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

( 541 ) 40 for Glutes
( 511 ) 41

Erősítő és kondicionáló edzés; csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; súlyzós
edzés oktatása; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció;
sportoktatás, edzés és irányítás; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; edzőtermi órák; edzőtermi
szolgáltatások.
( 111 ) 236.787
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01626
( 220 ) 2021.04.21.
( 732 ) A.RAISON Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Deénes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások;

távgyógyászati szolgáltatások; távgyógyító szolgáltatások.
( 111 ) 236.788
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01981
( 220 ) 2021.05.17.
( 732 ) Kovács Éva, Gyód (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

( 111 ) 236.790
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01627
( 220 ) 2021.04.21.
( 732 ) Mateo Conce Dioris José, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászszalonok

szolgáltatásai férfiaknak; fodrászszalonok szolgáltatásai gyermekeknek; szépségszalon és fodrászati
szolgáltatások; borbélyüzletek; borbélyüzletek szolgáltatásai; borbély szolgáltatások.
( 111 ) 236.791
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01618
( 220 ) 2021.04.21.
( 732 ) MENTHOL Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Incze Tamás Álmos, Budapest

( 541 ) emblaze
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 111 ) 236.793
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01108
( 220 ) 2021.03.11.
( 732 ) Ignátz Húskereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hegyesi 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; tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; jég [fagyott víz]; fűszerek (1); fűszerek (2); fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez;
fűszernövények.
35

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

( 111 ) 236.794
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01107
( 220 ) 2021.03.11.
( 732 ) Ignátz Húskereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hegyesi 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; tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; jég [fagyott víz]; fűszerek (1); fűszerek (2); fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez;
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fűszernövények.
35

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

( 111 ) 236.795
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01106
( 220 ) 2021.03.11.
( 732 ) Ignátz Húskereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hegyesi 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; tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; jég [fagyott víz]; fűszerek (1); fűszerek (2); fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez;
fűszernövények.
35

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

( 111 ) 236.796
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01460
( 220 ) 2021.04.07.
( 732 ) Dr. Good-Food Trade Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16
35

Műanyag csomagolások; műanyag fólia csomagolásra; fóliák élelmiszerek csomagolására.
Hirdetés és reklámozás; online reklámozás; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon

keresztül; online reklám- és marketingszolgáltatások; rádiós és televíziós reklámozás; reklám szórólapok
elkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és -szövegek
megjelentetése; reklámok készítése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok elkészítése; reklámlogók
tervezése; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás minden nyilvános
kommunikációs eszközön keresztül; televíziós reklámozás; új termékek forgalmazásával kapcsolatos
reklámszolgáltatások; vizuális reklámanyagok gyártása.
39

Áruk csomagolása; csomagolás; csomagolási szolgáltatások; termékek csomagolása.

( 111 ) 236.797
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01620
( 220 ) 2021.04.21.
( 732 ) Hok Andrea, Sály (HU)
( 740 ) dr. Pető Zita, Aszód
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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.
41

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

( 111 ) 236.798
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01631
( 220 ) 2021.04.22.
( 732 ) Spájz Szörp Korlátolt Felelősségű Társaság, Keszthely (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; ásvány- és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: alkoholmentes italok; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ásvány- és szénsavas vizek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: ásvány- és szénsavas vizek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: ásvány- és szénsavas vizek; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 111 ) 236.800
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01622
( 220 ) 2021.04.21.
( 732 ) Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)
Ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5

Magyarországról származó kozmetikai cikkek, illóolajok, szappanok, kozmetikai krémek.
Magyarországról származó gyógyszerészeti és egészségügyi termékek, gyógyhatású növény alapú

készítmények, növényi kivonatot tartalmazó gyógyhatású készítmények, gyógyteák, gyógynövények, étrend
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kiegészítők emberek számára, diétás készítmények, bébiételek.

30

Magyarországról származó teák, fűszerek, mártások, aromás készítmények élelmezéshez.

( 111 ) 236.801
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01795
( 220 ) 2021.05.04.
( 732 ) everMInd Kft., Veszprém (HU)
( 546 )

( 511 ) 12
16

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

35

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

36

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

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.802
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01632
( 220 ) 2021.04.22.
( 732 ) Andimarc Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Székely Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 541 ) Pizza Pazza
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.803
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01630
( 220 ) 2021.04.22.
( 732 ) Dr. Andrásofszky Enikő, Balatonfüred (HU)
( 740 ) Dr. Bitó Tibor Mihály, Kistelek
( 541 ) Kvantum Fitotéka
( 511 ) 45

Asztrológiai és spirituális szolgáltatások; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás.

( 111 ) 236.804
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01808
( 220 ) 2021.05.05.
( 732 ) Egy a Természettel Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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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.
41

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

( 111 ) 236.805
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01797
( 220 ) 2021.05.05.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; gyógyászati vagy állatgyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 111 ) 236.806
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01621
( 220 ) 2021.04.21.
( 732 ) Hok Andrea, Sály (HU)
( 740 ) dr. Pető Zita, Aszód
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 236.807
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 00617
( 220 ) 2021.02.16.
( 732 ) Hafuzi Avnija, Budapest (HU)
( 740 ) Czövek és Deme Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 236.808
( 151 ) 2021.12.27.
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( 210 ) M 21 01617
( 220 ) 2021.04.21.
( 732 ) M-RTL Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gonda Gáspár, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

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

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;
globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;
M57

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 1. szám, 2022.01.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

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

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

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];
diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 236.809
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01803
( 220 ) 2021.05.05.
( 732 ) Csacskamacska Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Üröm (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Játék kiskereskedelmi- és online kereskedelmi szolgáltatás; könyv, ruházat, lábbeli, bőrárú kiskereskedelmi-

és online kereskedelmi szolgáltatás.
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( 111 ) 236.810
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01979
( 220 ) 2021.05.17.
( 732 ) Magyar RTL Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest
( 541 ) Házon kívül
( 511 ) 35

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

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

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

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;
globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;
információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok
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fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;
távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások
(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós
műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video
on-demand közvetítések.
41

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

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];
diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 236.811
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01798
( 220 ) 2021.05.05.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; gyógyászati vagy állatgyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 111 ) 236.812
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01633
( 220 ) 2021.04.22.
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( 732 ) Spájz Szörp Korlátolt Felelősségű Társaság, Keszthely (HU)

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

( 511 ) 32
35

Alkoholmentes italok; ásvány- és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: alkoholmentes italok; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ásvány- és szénsavas vizek; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: ásvány- és szénsavas vizek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
alkoholmentes italok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: ásvány- és
szénsavas vizek; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: gyümölcsitalok és
gyümölcslevek.
( 111 ) 236.813
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01459
( 220 ) 2021.04.07.
( 732 ) Dr. Buzássy László Máté, Budapest (HU)
( 541 ) Buzássy
( 511 ) 33

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; forralt bor; főzőbor; habzó gyümölcsbor; habzó
szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős
borok; rozé borok; sangría; szeszezett borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vermutok; vörös habzóborok;
vörösbor.
( 111 ) 236.814
( 151 ) 2021.12.22.
( 210 ) M 21 01614
( 220 ) 2021.04.21.
( 732 ) Turkovics Ilona Jolán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Benkő Ferenc, Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
30

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.
Rizs, tészta és metélt.

( 111 ) 236.816
( 151 ) 2021.12.28.
( 210 ) M 21 01787
( 220 ) 2021.05.04.
( 732 ) Goldi- Mobility Kft., Ráckeve (HU)
( 541 ) A szavamat adom!
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Elektromos buszok.

( 111 ) 236.817
( 151 ) 2021.12.28.
( 210 ) M 21 00795
( 220 ) 2021.03.01.
( 732 ) Hülbert Ádám, Kóny (HU)
Nagy Tibor, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Dr. Poór Júlia, Mosonmagyaróvár
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 236.818
( 151 ) 2021.12.28.
( 210 ) M 21 01806
( 220 ) 2021.05.05.
( 732 ) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MR. MUSCLE LEFOLYÓCSŐ KÍMÉLŐ TECHNOLÓGIA
( 511 ) 3

Általános célú lefolyódugulás-elhárítók.

( 111 ) 236.819
( 151 ) 2021.12.29.
( 210 ) M 21 02151
( 220 ) 2021.05.31.
( 732 ) COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS, Sao Paolo (BR)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos italok.

( 111 ) 236.820
( 151 ) 2021.12.28.
( 210 ) M 21 02152
( 220 ) 2021.05.31.
( 732 ) Ye Zhenyong, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

M62

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 1. szám, 2022.01.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 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; acél tollak;
agyag modellezéshez; almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák;
asztali könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép
metszetek; bélyegzőpárnák, festékpárnák (1); bélyegzőpárnák, festékpárnák (2); bélyegző [pecsét] tartó dobozok;
bélyegzőtartók (1); borítékok [papíráruk]; buborékfólia (műanyag) csomagoláshoz; cégtáblák papírból vagy
kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők [elektromos vagy nem
elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy
kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák címezőgépekhez; címzőgépek; csatok
névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekk-könyv borítók; csipeszes felírótáblák; csomagolások,
borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír;
fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek
[nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő
csészék művészek részére; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek, könyvek
íráshoz vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák,
nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú
vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták;
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; indigópapír; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai
használatra; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok;
irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai kapcsok, iratkapcsok; irodai kellékek; irodai lyukasztógépek (1); irodai
lyukasztógépek (2); irodai nedvesítők; irodaszer szekrények [irodai berendezések]; íróecsetek; íróeszközök;
írófelszerelések; írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek
[papíráruk]; ívek [papíráruk]; javítófolyadékok [irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták
[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; naplófőkönyvek, főkönyvek;
naptárak; névkitűzők [irodai kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2);
nyomatok [metszetek]; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; pantográfok
[rajzeszközök]; papír; papír alátétek (1); papír alátétek (2); papír asztalterítők; papírszalvéták; papírtőrlők
tisztítási célokra; papírtörölközők; papírvágó kések [irodai cikkek]; papírvágók [irodai cikkek]; papír- vagy
kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papírzacskók;
papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek
[kréták]; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra (1); ragasztók
irodai és otthoni célokra (2); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (3); rajzeszközök; rajzkészletek;
rajzok (1); rajzok (2); rajztáblák; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tollak [irodai
cikkek]; toll- és ceruzatartók; tollhegyek; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek;
tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; újságok; útlevéltartók;
üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vászon könyvkötéshez; védőborítók könyvekhez; világító papír; vonalzók
műszaki rajzokhoz; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra papírból vagy
műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok;
zsírpapír, viaszpapír.
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; agyagedények; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók
(1); asztali ecet- és olajtartók (2); asztali füstelszívó; asztali késtartók; asztali szalvétatartók; autómosó kesztyűk;
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bébifürdőkádak, hordozható; beltéri terráriumok [növénytermesztéshez]; beltéri terráriumok [viváriumok];

bontófésűk; borkiöntők; borlevegőztető berendezések; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs tartók;
borsdarálók, kézi; borstartók; bögrék, korsók; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk, plungerek eldugult lefolyók
tisztítására; cégtáblák, információs táblák porcelánból vagy üvegből; címkék dekantálókhoz; cipőfényező
készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék; cukorfogók [csipeszek]; cukorkásdobozok;
cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg melegítők, nem elektromos; csajkák, katonai evőcsészék;
csepegtetőedények; csepegtetők háztartási célokra; csészealjak; csészék; dugóhúzók, elektromos és nem
elektromos; dugók üvegből, üvegdugók; edényáruk; edények, fazekak, edényfogók és- alátétek; edénymosó
kefék; eldobható alumíniumfólia tartályok háztartási célokra; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek
kivételével; elektromos rovarcsapdák; enyvesfazekak; ételburák; ételtartók kedvtelésből tartott kisállatoknak;
étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek; étlaptartók; evőpálcikák (kínai-); fagylaltadagoló
kanalak; fazekasáruk, fazékfedők; fedeles kupák, fedeles fémkupák; fejek elektromos fogkefékhez; felfújható
babakádak; felmosófej-kifacsarós vödrök; felmosórongyok; vödör kicsavaróval; fémedények fagylalt és jeges
italok készítéséhez; fém súrolópárnák; festett üvegáru; főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; fűszertartó
szettek; grillállványok; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; grillkesztyűk; habverők, nem elektromos; hálós zacskók
sütéshez, nem mikrohullámú sütőkhöz; háztartási eszközök, kis méretű; hot pot [gyorsfőző edények, nem
elektromos]; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok italokhoz; hőszigetelt tartályok,
konténerek; hűtőpalackok; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és italok hűtéséhez; italkiöntők; itatóvályúk;
ivóedények; jegesvödrök, hűtővödrök; jégfogó csipeszek; jégkockaformák; kancsók; kávédarálók, (kézi-);
kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek;
kefegyártáshoz használt anyagok; kefék; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyértartók; kenyérvágó deszkák;
kerámiák háztartási használatra; kertészeti kesztyűk; kerti öntözők; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási
használatra; kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez; koktélkeverők; kompótos tálka; konnektorba dugható
szúnyogriasztó párologtatók; konyhai darálók, nem elektromos; konyhai dobozok, tárolók; konyhai dörzsik;
konyhai eszközök, kis méretű (1); konyhai eszközök, kis méretű (2); konyhai vágódeszkák; konyharuhák; kosarak
háztartási használatra; kozmetikai ecsetek, pipere ecsetek; kozmetikai eszközök; levesestálak; likőrös készletek;
locsolókannák; öntözőkannák; merőkanalak; merőkanalak borok kitöltéséhez; öntözők virágok és más növények
locsolásához; palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak;
papírtányérok; papírtörölköző adagolók; parfümpermetezők, illatszerpermetezők; porcelándíszek; porcelánok;
porcelán tálcák; ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salátás kanalak; salátástálak;
sámfák [tágítók] (1); sámfák [tágítók] (2); seprűk; seprűnyelek; serpenyők; sminkeltávolító termékek;
sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák háztartási használatra; sószórók; söröskancsók; sörték kefékhez;
spicckanalak [konyhai eszközök]; süteményformák; sütő alátétek; sütőformák, süteményszaggatók;
szájzuhanyok; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók (1); szappantartók (2); tálalátétek [asztali
eszközök]; tálcák háztartási használatra; tálcák papírból, háztartási használatra; tányéralátétek, nem papírból vagy
textilből; tányérok; tárolók, tároló edények háztartási vagy konyhai célokra; tea cozy [teáskanna melegítő];
teafilter-tartók; teafőző tojások; teásdobozok; teáskannák; teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; termoszok;
tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók; tésztavágók; textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi
működtetésű; tisztítókóc; tisztítópárnák, súrolószivacsok; tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék,
WC-kefék; toalettpapír-tartók (1); toalettpapír-tartók (2); tojás szétválasztók, nem elektromos, háztartási
használatra (1); tojás szétválasztók, nem elektromos, háztartási használatra (2); tojástartók; tortalapátok;
tortillanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök]; tölcsérek; törlőkendők fényezéshez; törölközőtartók és
törölközőtartó gyűrűk; üvegáru italokhoz; üveg, beépített vékony elektromos vezetékekkel; üvegből készült
díszgömbök; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására]; üvegek; üvegek [tárolóedények];
vasalóállványok; vasalódeszkák; vázák; viaszkefék sílécekhez; virágállványok [virágok elrendezésére];
virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz; zománcozott üveg, nem építkezéshez;
zöldségestálak.
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( 111 ) 236.825
( 151 ) 2021.12.31.
( 210 ) M 21 02636
( 220 ) 2021.07.02.
( 732 ) HELIA-D & SUPERNOVA Korlátolt Felelősségű Társság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) My Wax My Way
( 511 ) 3

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

testre; szőrtelenítő krémek; szőrtelenítő viaszok; szőrtelenítők.
( 111 ) 236.827
( 151 ) 2021.12.31.
( 210 ) M 21 02469
( 220 ) 2021.06.22.
( 732 ) Bogár - Alexy Vivien Noémi, Budapest (HU)
( 541 ) alexyvivien
( 511 ) 5
25

Étrend-kiegészítő italok; humán étrend-kiegészítők.
Alsórészek [ruházat]; estélyi ruházat; férfi, női és gyermekruházat; kismamaruházat; kisgyermekruházat;

vászonruházat.
( 111 ) 236.831
( 151 ) 2021.12.31.
( 210 ) M 21 01609
( 220 ) 2021.04.20.
( 732 ) BEO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Szuromi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Ruhaipari hajtogató és csomagológépek; ruhaipari ultrahangos automaták és varrógépek textilfeldolgozáshoz;

automata szabászati gépek; hímzőgépek; steppelő gépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével);
tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági
szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.
( 111 ) 236.832
( 151 ) 2021.12.31.
( 210 ) M 21 02651
( 220 ) 2021.07.05.
( 732 ) Szöllősi Balázs, Kecskemét (HU)
( 541 ) Malac a Holdon
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.833
( 151 ) 2021.12.31.
( 210 ) M 21 02463
( 220 ) 2021.06.21.
( 732 ) BUDIŠ a. s., Dubové (SK)
( 300 ) POZ 1358-2021 2021.05.13. SK
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

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

( 111 ) 236.836
( 151 ) 2022.01.04.
( 210 ) M 21 01340
( 220 ) 2021.03.29.
( 732 ) AUTÓCENTRUM Szabó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Gulyás & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Magyarország első új autó webáruháza az onlineauto.hu
( 511 ) 12

Járművek; járművek részei és szerelvényei; gépjárművek; gépjárművek készlet formában.

( 111 ) 236.837
( 151 ) 2022.01.04.
( 210 ) M 21 02912
( 220 ) 2021.07.30.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) ZELABIN
( 511 ) 5

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

( 111 ) 236.838
( 151 ) 2022.01.04.
( 210 ) M 21 02913
( 220 ) 2021.07.30.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) ZELOB
( 511 ) 5

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

( 111 ) 236.839
( 151 ) 2022.01.04.
( 210 ) M 21 02911
( 220 ) 2021.07.30.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) SUSPIR
( 511 ) 5

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

( 111 ) 236.841
( 151 ) 2022.01.04.
( 210 ) M 21 01555
( 220 ) 2021.04.16.
( 732 ) KBC Groep, naamloze vennootsehap, Brussel (BE)
( 300 ) 1428284 2020.10.30. BX
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) +
( 553 )

Az MP4 fájl elérése:
http://epub.hpo.hu/e-kutatas/aa?_p=CF201401662016989BCC0D3B2A1A5907
( 511 ) 9

Számítógépes program; képzési szoftverek; szoftver számítógépekhez, okostelefonokhoz és táblagépekhez;

szoftver személyes, pénzügyi és kereskedelmi ügyek intézésére; pénzügyi előzményekhez, valamint pénzügyi
tranzakciók, monetáris ügyek, biztosítások és befektetések kezeléséhez kapcsolódó szoftverek; letölthető
szoftveralkalmazások; mágneses adathordozók, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
alkalmazásszoftver; számítógépes szoftverek szövegek, grafikák, képek, audio-, video- és multimédiás tartalmak,
valamint elektronikus kiadványok létrehozására, fejlesztésére, terjesztésére, letöltésére, továbbítására, fogadására,
lejátszására, szerkesztésére, kivonására, kódolására, dekódolására, megjelenítésére, tárolására és rendszerezésére;
számítógépes szoftver adatbázis-kezeléshez; adatbázis-szinkronizáló szoftverek; karakterfelismerő szoftver;
hangfelismerő szoftver; számítógépes programok a beszédszöveggé és szöveggé konvertálására; hangalapú
szoftveralkalmazások; számítógépes programok online adatbázisok eléréséhez, böngészéséhez és kereséséhez;
mesterséges intelligencia szoftverelemzéshez és virtuális segítséghez.
35

Üzleti segítségnyújtás, menedzsment és adminisztrációs szolgáltatások; személyes, kereskedelmi és

pénzügyi ügyek intézése és adminisztratív szolgáltatások nyújtása ehhez; számítógépes adatok feldolgozása
mesterséges intelligencia alapján; adatok kezelése; adatok frissítése és karbantartása számítógépes
adatbázisokban; piackutatás; mesterséges intelligencián alapuló üzleti értékelések.
36

Biztosítás, pénzügyi és monetáris ügyek; internetes szolgáltatások és pénzügyi eszközökkel, valamint egyéb

pénzügyi és monetáris ügyletekkel kapcsolatos ügyletek; biztosítási, pénzügyi és monetáris kérdésekkel
kapcsolatos információk biztosítása; tanácsadás pénzügyi, befektetési, biztosítási és egyéb üzleti kérdésekben;
pénzügyi befektetés; beruházási tanácsadás; befektetési kutatás; elektronikus befektetés; tőzsdeügynöki
szolgáltatások; pénzügyi befektetési közvetítés; a mesterséges intelligencián alapuló pénzügyi értékelések.
38

Hozzáférés biztosítása online platformhoz személyes, kereskedelmi és pénzügyi ügyekben; információk

továbbítása telekommunikációs és adatkommunikációs hálózatokon keresztül; hozzáférés biztosítása
adatfájlokhoz; adatfájlokhoz való hozzáférési idő bérbeadása az interneten, kábelhálózaton vagy más adatátviteli
formákon keresztül.
42

Mesterséges intelligencia platformok szoftverként szolgáltatásként [SaaS]; mesterséges intelligencia

számítógépes programok biztosítása adathálózatokon; szoftverfejlesztés; az adatok számítógépes elemzése;
számítógépes adatok frissítése; számítógépes szoftver tervezés; számítógépes szoftver frissítése; a személyes és
üzleti információk automatizált feldolgozása; webalapú alkalmazások ideiglenes használatának biztosítása;
számítógépes adatok, fájlok, alkalmazások és információk tárolása; számítógépesített információfeldolgozó
rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; személyes értesítések küldése a felhasználóknak
adatok és események alapján.
( 111 ) 236.842
( 151 ) 2022.01.04.
( 210 ) M 21 02252
( 220 ) 2021.06.07.
( 732 ) Ternai Csanád, Vértesboglár (HU)
( 740 ) Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Állatidomítás, kiképzés; szabadidős létesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

know-how átadása (képzés); akadémiák, oktatás; gyakorlati képzés; oktatás biztosítása; sportversenyek
rendezése; versenyek szervezése; testnevelés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás].
A rovat 96 darab közlést tartalmaz.
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