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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 234.969
( 151 ) 2021.08.10.
( 210 ) M 21 00153
( 220 ) 2021.01.19.
( 732 ) Gyermán István, Hosszúhetény (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Szeszes italok.

( 111 ) 235.560
( 151 ) 2022.01.06.
( 210 ) M 21 00999
( 220 ) 2021.03.05.
( 732 ) Vékás Mihály, Komárno (SK)
( 546 )

( 511 ) 41
44

Csontkovácsolással kapcsolatos oktatás, tanítás.
Emberi egészségügyi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, csontkovács, higiéniai és szépségápolási

szolgáltatások emberek, manuál terapeuta.
( 111 ) 236.134
( 151 ) 2021.10.28.
( 210 ) M 20 03013
( 220 ) 2020.10.08.
( 732 ) Körpince Kft., Palkonya (HU)
( 541 ) MOKOS
( 511 ) 32
33

Alkoholmentes gyümölcsitalok; gyümölcslevek; szőlőmust; mustok; sörök.
Borok, almabor, körtebor.

( 111 ) 236.429
( 151 ) 2022.01.04.
( 210 ) M 21 02176
( 220 ) 2021.05.31.
( 732 ) KayakFirst Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

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

( 111 ) 236.526
( 151 ) 2022.01.10.
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( 210 ) M 21 01537
( 220 ) 2021.04.15.
( 732 ) Alcufer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győr (HU)
( 740 ) Csiszár Tamás László, Ajka
( 546 )
( 511 ) 40

Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok

osztályozása.
( 111 ) 236.527
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 01540
( 220 ) 2021.04.15.
( 732 ) Magyar Vasúti Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Papp Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) #valtsvasutra
( 511 ) 35

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

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.
( 111 ) 236.528
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 02067
( 220 ) 2021.05.25.
( 732 ) MANTEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ajka (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 22
35

Hullaszállító zsákok; testek elhamvasztás előtti tárolására használt zsákok.
A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: hullaszállító zsákok, testek elhamvasztás előtti tárolására használt zsákok, biológiai úton lebomló
hullaszállító zsákok, testek elhamvasztás előtti tárolására használt biológiai úton lebomló zsákok.
( 111 ) 236.529
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 02226
( 220 ) 2021.06.03.
( 732 ) Borsafa Kft., Győr (HU)
( 740 ) Szalai Ügyvédi Iroda, Győr
( 541 ) Tiason
( 511 ) 37

Orvosi műszerek sterilizálása.

42

Orvosi kutatás; orvosi kutatási szolgáltatások.

44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; diétás és táplálkozási tanácsadás;

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; fizioterápia,
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fizikoterápia; kiropraktika; kiropraktikai szolgáltatás; kiropraktikával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások;

klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; masszázs; masszázs szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok
által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi rendelők; orvosi kezelési
szolgáltatások; orvosi képalkotó szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi tanácsadás
fogyatékkal élők számára; szépségszalonok; plasztikai sebészet; kozmetikai és plasztikai sebészet; pszichológus
[szolgáltatások]; terápiás szolgáltatások.
( 111 ) 236.530
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 02244
( 220 ) 2021.06.07.
( 732 ) Drechsler Zalán, Budapest (HU)
( 541 ) Z42Soft
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 236.531
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 01883
( 220 ) 2021.05.11.
( 732 ) Lupa Strand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakalász (HU)
( 740 ) Kecskeméti & Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.532
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 01893
( 220 ) 2021.05.12.
( 732 ) D.A. Faktor Zrt., Hévíz (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Faktorálás; finanszírozási szolgáltatások; kölcsön és hitel szolgáltatások; követelésbehajtási ügynökségek.

( 111 ) 236.534
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 02060
( 220 ) 2021.05.23.
( 732 ) GAZO FITNESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Újfehértó (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GAZOFITNESS
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Súlyzóállványok; tárolóállványok súlyzókhoz.

Kétkezes súlyzók [súlyemeléshez]; súlyzó rudak [súlyemeléshez]; súlyzó rudak súlyemeléshez; súlyzók;

súlyzók [súlyemeléshez]; súlyzótartó állványok; tárcsás súlyzók súlyemeléshez; beltéri fitnesz készülékek; fitnesz
gépek; csigák edzéshez; edzőpadok; edző felszerelések sportoláshoz; padok sportoláshoz; sportcikkek; súlyokkal
felszerelt gépek testedzéshez; sportfelszerelés; tornapadok; torna- és sporttermékek; tornaeszközök; testedző
berendezések; testedző eszközök.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: súlyzóállványok; tárolóállványok súlyzókhoz; kétkezes súlyzók [súlyemeléshez]; súlyzó rudak
[súlyemeléshez]; súlyzó rudak súlyemeléshez; súlyzók; súlyzók [súlyemeléshez]; súlyzótartó állványok; tárcsás
súlyzók súlyemeléshez; beltéri fitnesz készülékek; fitnesz gépek; csigák edzéshez; edzőpadok; edző felszerelések
sportoláshoz; padok sportoláshoz; sportcikkek; súlyokkal felszerelt gépek testedzéshez; sportfelszerelés;
tornapadok; torna- és sporttermékek; tornaeszközök; testedző berendezések; testedző eszközök.
( 111 ) 236.535
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 01891
( 220 ) 2021.05.12.
( 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 ) 236.536
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 01885
( 220 ) 2021.05.11.
( 732 ) Lupa Strand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakalász (HU)
( 740 ) Kecskeméti & Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lupa Beach - Budapest Tengerpartja
( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.537
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 02053
( 220 ) 2021.05.21.
( 732 ) Orosz Krisztina, Boconád (HU)
( 541 ) Christina
( 511 ) 16

Művészeti grafikai nyomatok; keretek fényképekhez vagy művészeti alkotásokhoz; festmények [képek],

keretezve vagy anélkül; festmények; festmények és kalligráfiai munkák; festmények reprodukciói; xuan papír
[kínai festményekhez és kalligráfiákhoz].
21

Művészeti tárgyak porcelánból, terrakottából vagy üvegből; szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti

alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből, amelyek ebbe az osztályba tartoznak; cégtáblák, információs
táblák porcelánból vagy üvegből; cserépből készült 3D-s fali műalkotások; üvegszobrok; üvegszál szobrocskák;
üvegdíszek; üvegből készült szobrocskák; üvegből készült mellszobrok; üvegből készült információs táblák;
üvegből készült művészeti alkotások; üvegből készült díszszobrok; üvegből készült díszes szobrocskák; üvegből
készült díszek; üvegből készült 3D-s fali műalkotások; üvegáru; üvegből készült díszgömbök; üveg dísztáblák;
tűzzománc szelencék, dobozok; terrakottaszobrok; terrakottából készült szobrocskák; terrakottából készült
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szobrok; terrakottából készült mellszobrok; terrakottából készült 3D-s fali műalkotások; terrakotta szobrok;

terrakotta szobrocskák; szobrok üvegből; szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; szobrok
porcelánból; szobrok kristályból; szobrok [dísztárgyak] porcelánból; szobrocskák üvegből; szobrocskák
kristályból; szobrocskák porcelánból; szobrocskák festett üvegből; szobrocskák égetett agyagból; szobrocskák
agyagból; porcelánszobrok; porcelánok; porcelándobozok; porcelándíszek; porcelánból készült szobrocskák;
porcelánból készült mellszobrok; porcelánból készült információs táblák; porcelánból készült díszszobrok;
porcelánból készült díszes modellek; porcelánból készült díszes szobrocskák; porcelánból készült díszes figurák;
porcelánból készült 3D-s fali műalkotások; porcelánból, kerámiából, agyagból, terrakottából vagy üvegből
készült szobrok; porcelánáruk díszítő célokra; porcelán tojások; porcelán műtárgyak; porcelán mellszobrok;
porcelán emléktáblák; porcelán dobozok; porcelán dísztáblák; porcelán; ólomkristályból készült szobrocskák;
művészeti tárgyak üvegből; műtárgyak üvegből; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból, terrakottából
vagy üvegből; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; műtárgyak agyagból; mellszobrok
üvegből; mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegből; mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból,
terrakottából vagy üvegből; majolika; kristályszobrok; kristályszobrocskák; kristályok [üvegáruk]; kristálydíszek;
kristályból készült mellszobrok; kristály műtárgyak; kertitörpék üvegből; kertitörpék porcelánból; kertitörpék
agyagból; kerámiafigurák; kerámiadobozok; kerámiadíszek; kerámiából készült szobrocskák; kerámiából készült
3D-s fali műalkotások; kerámia dísztáblák; jégszobrok dekorációs célokra; járműmodellek [dísztárgyak]
porcelánból; járműmodellek [dísztárgyak] üvegből; járműmodellek [dísztárgyak] égetett agyagból;
járműmodellek [dísztárgyak] agyagból; homokkal töltött üvegek [dekoráció]; gyűjthető dísztányérok; füstölők;
finomporcelánból készült mellszobrok; figurák [dísztárgyak] üvegből; festett üvegáru; félig megmunkált
üveggyöngyök; faldekorációk terrakottából; faldekorációk porcelánból; emléktányérok; dobozok üvegből;
díszüveg; dísztárgyak üvegből; dísztárgyak [szobrok] porcelánból; dísztárgyak kristályból; dísztárgyak
kerámiából; dísztányérok; díszes üvegből készült szobrocskák; díszdobozok üvegből; csontporcelánból készült
szobrocskák; cserépszobrocskák; cserépszobrok; cserépdobozok, agyagdobozok; cserépből készült szobrocskák;
cserépből készült szobrok; cserépből készült műtárgyak; cserépből, agyagból készült mellszobrok; cserép
dísztáblák; agyag, cserép mellszobrok.
( 111 ) 236.538
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 01888
( 220 ) 2021.05.11.
( 732 ) Cornides Ágnes, Badacsonytomaj (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 22

Csomagoló zsákok textilanyagokból; szövet tárolótáskák [nem poggyászoknak és nem utazási célokra

szolgálók]; textil ajándék-zacskók; textil csomagoló zsákok ömlesztett áruk tárolására; textilből készült zsákok
csomagoláshoz; textilből zsákok [táskák] csomagoláshoz; textilekből készült zsákok; vászon tárolózsákok [nem
poggyászhoz vagy utazáshoz]; vászonzsákok tároláshoz; zsákok [kézitáskák] textilanyagokból csomagoláshoz.
24

Ágy- és asztalneműk; asztali futók; asztali futók [textil]; asztali futók szövetből; asztali vászonneműk, nem

papírból; asztalkendők [asztalneműk]; asztalneműk; asztalterítők; asztalterítők textilből; díszpárnahuzatok;
függönyök; függönyök textilből; kész textil függönyök; készre varrt függönyök; konyharuhák [textil];
párna-/díszpárnahuzatok; szalvéták [textilből]; szövet ajándékcsomagolók; szövet asztalterítők; tányéralátétek
textilből; textil asztalneműk; textil rövidáru [asztalnemű]; textilszalvéták [asztalnemű]; textilszalvéták,
szövetszalvéták.
25

Felsőruházat; férfi, női és gyermek ruházat; gyermek felsőruházat; kötények; női felsőruházat; női ingek,

blúzok; női ruhák; nyaksálak [sálak]; sálak; szoknyák.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi
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szolgáltatások: bevásárlótáskák; textil bevásárlótáskák; vászon bevásárlótáskák; vászontáskák; díszpárnák;

párnák, díszpárnák; székpárnák; edényfogó kesztyűk; konyharuhák; csomagoló zsákok textilanyagokból; szövet
tárolótáskák [nem poggyászoknak és nem utazási célokra szolgálók]; textil ajándék-zacskók; textil csomagoló
zsákok ömlesztett áruk tárolására; textilből készült zsákok csomagoláshoz; textilből zsákok [táskák]
csomagoláshoz; textilekből készült zsákok; vászon tárolózsákok [nem poggyászhoz vagy utazáshoz];
vászonzsákok tároláshoz; zsákok [kézitáskák] textilanyagokból csomagoláshoz; ágy- és asztalneműk; asztali
futók; asztali futók [textil]; asztali futók szövetből; asztali vászonneműk, nem papírból; asztalkendők
[asztalneműk]; asztalneműk; asztalterítők; asztalterítők textilből; díszpárna huzatok; függönyök; függönyök
textilből; kész textilfüggönyök; készre varrt függönyök; konyharuhák [textil]; párna-/díszpárnahuzatok; szalvéták
[textilből]; szövet ajándékcsomagolók; szövet asztalterítők; tányéralátétek textilből; textil asztalneműk; textil
rövidáru [asztalnemű]; textil szalvéták [asztalnemű]; textilszalvéták, szövetszalvéták; felsőruházat; férfi, női és
gyermekruházat; gyermek felsőruházat; kötények; női felsőruházat; női ingek, blúzok; női ruhák; nyaksálak
[sálak]; sálak; szoknyák.
( 111 ) 236.539
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 01890
( 220 ) 2021.05.12.
( 732 ) Péter Katalin, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; szabadidős táborok; szórakoztató tevékenységek

szervezése nyári táborokhoz; táboroztatás; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; nyári táborok
[szórakoztatás és oktatás].
( 111 ) 236.540
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 01886
( 220 ) 2021.05.11.
( 732 ) Dér Adrián, Abasár (HU)
( 541 ) Aba Sámuel Király Bora
( 511 ) 33

Szőlőbor.

( 111 ) 236.541
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 20 03387
( 220 ) 2020.11.10.
( 732 ) Németh Regina 50%, Nagykovácsi (HU)
Szőke-Vigh Emese 50%, Nagykovácsi (HU)
( 740 ) Kálmán Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOMWOW
( 511 ) 21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

( 111 ) 236.727
( 151 ) 2021.12.10.
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( 210 ) M 21 00679
( 220 ) 2021.02.22.
( 732 ) Huang Qi Ke, Budapest (HU)
( 541 ) LEONARDO DA VINCI
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 236.751
( 151 ) 2022.01.06.
( 210 ) M 20 02365
( 220 ) 2020.08.11.
( 732 ) Reassurance Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RERS
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 236.840
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 02409
( 220 ) 2021.06.17.
( 732 ) Mudriné Honfi Krisztina, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Pénztárgépszalag; thermopapír; hőpapír; papír és karton; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

( 111 ) 236.844
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 02413
( 220 ) 2021.06.17.
( 732 ) Mercatex Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Zokni, alsóruházat.

( 111 ) 236.846
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 01531
( 220 ) 2021.04.14.
( 732 ) Fit Food Hungary Korlátolt Felelelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Varga Balázs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Áruszállítás és tárolás; csomagolás; élelmiszer raktározás; áruszállítás és raktározás; dobozolási,
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csomagolási szolgáltatások; hűtött tárolási lehetőségek biztosítása; hűtött tárolási szolgáltatások; italok

raktározása; raktározás, tárolás; raktározási szolgáltatások; szállítás és tárolás; szállításra váró áruk tárolása;
termékek szállítása és tárolása; élelmiszeráruk házhozszállítása; élelmiszerek szállítása; étel házhozszállítás; ételt
és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás; gyümölcsök szállítása; pizza
kiszállítás.
43

Delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvitelre árusító éttermek; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési
szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok
felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek
számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítés mások
számára kiszervezéssel; ételkészítési szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi
szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások
étel elvitelre árusításához; italszolgáltatás biztosítása; grilléttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházi
szolgáltatás; mobil éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; salátabárok; svédasztalos éttermi
szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások
italok biztosításához; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital
szolgáltatása); catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering
szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire;
ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára;
étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 236.847
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 01196
( 220 ) 2021.03.20.
( 732 ) Multinvent Kft., Érd (HU)
( 541 ) POCKETLOOP
( 511 ) 28
41

Bumerángok; játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 236.848
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 01197
( 220 ) 2021.03.20.
( 732 ) Multinvent Kft., Érd (HU)
( 541 ) ROOMLOOP
( 511 ) 28
41

Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; bumerángok.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 236.849
( 151 ) 2022.01.10.
( 210 ) M 21 01198
( 220 ) 2021.03.20.
( 732 ) Multinvent Kft., Érd (HU)
( 541 ) BEACHLOOP
( 511 ) 28
41

Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; bumerángok.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 111 ) 236.851
( 151 ) 2022.01.13.
( 210 ) M 21 02443
( 220 ) 2021.06.21.
( 732 ) Takács Tamás Imre, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 541 ) baci LINGERIE
( 511 ) 25

Alsóruházat, fehérneműk; fehérnemű; fehérnemű kismamáknak; funkcionális fehérnemű; leszorító bugyik,

rövidnadrágok (alakformáló fehérneműk); női alsóruházat, fehérnemű; alsónadrágok, bugyik; bugyik; francia
bugyik; hosszú szárú bugyik; melltartók; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; babydollok; hálóingek,
babydollok; bikinik; fűzők (alsónemű); fűzők (alsóneműk, fűzőáruk); fűzők (ruházat, derékfűzők); fűzők;
harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; kesztyűk; kimonók; trikó (alsónemű), kombiné; otthoni köntösök;
neglizsék, hálóköntösök; női alkalmi ruhák; ruházati cikkek nők számára; ruházati cikkek; harisnyaáruk,
kötöttáruk; kötött alsónemű; kötöttáruk (ruházat); övek (ruházat); lábbelik (kivéve ortopéd lábbelik);
térdnadrágok.
( 111 ) 236.852
( 151 ) 2022.01.11.
( 210 ) M 21 02444
( 220 ) 2021.06.21.
( 732 ) Yan Qiyao, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, kalapáruk.

( 111 ) 236.853
( 151 ) 2022.01.11.
( 210 ) M 21 02445
( 220 ) 2021.06.21.
( 732 ) Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 541 ) Premilum
( 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.
11

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

berendezések.
35

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

( 111 ) 236.854
( 151 ) 2022.01.13.
( 210 ) M 21 02606
( 220 ) 2021.06.30.
( 732 ) KireBízzalak Kft., Pécs (HU)
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( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest

( 541 ) i-sitter
( 511 ) 35

Hivatali ügyintézési szolgáltatások.

39

Kiskorúak utazás során történő kísérése.

41

Korrepetálás; szórakoztató szolgáltatások nyújtása gyermekek számára; gyermekek számára biztosított

oktatási szolgáltatások; oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni
foglalkoztató központokban; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára játszócsoportok útján; játékok szervezése,
rendezése; szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás].
44

Állatgondozás.

45

Gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatások]; felügyeleti szolgáltatások; kísérő szolgáltatások; társasági

kísérő szolgáltatások; kutyasétáltató szolgáltatások; személyi vásárlási szolgáltatások.
( 111 ) 236.855
( 151 ) 2022.01.11.
( 210 ) M 21 02607
( 220 ) 2021.06.30.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) KÉMHATÁS
( 511 ) 16
35

Nyomdaipari termékek, brossúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok.
Brossúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok elektronikus úton történő terjesztése reklámozás

céljából.
41

Nevelés, szakmai képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 236.856
( 151 ) 2022.01.11.
( 210 ) M 21 02608
( 220 ) 2021.06.30.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16
35

Nyomdaipari termékek, brossúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok.
Brossúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok elektronikus úton történő terjesztése reklámozás

céljából.
41

Nevelés, szakmai képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 236.857
( 151 ) 2022.01.11.
( 210 ) M 21 02610
( 220 ) 2021.06.30.
( 732 ) Antalházi György, Mogyoród (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Építés, lakó- és nem lakóépületek építése.
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( 111 ) 236.858
( 151 ) 2022.01.13.
( 210 ) M 21 02615
( 220 ) 2021.06.30.
( 732 ) Bodor Attila, Cegléd (HU)
( 740 ) Földi Julianna Veronika, Budapest
( 541 ) DJ BUDUA
( 511 ) 25

Arcmaszkok [divatcikkek]; arcmaszkok [ruházat]; baseball sapka; baseball sapkák; bojtos sapkák; bőrből

készült fejfedők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csuklyák, tompok; ellenzős sapkák; fejkendő; fejkendők;
fejpántok sportoláshoz; főkötők, megkötős sapkák; golfsapkák; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó
fejpántok; kerékpáros sapkák; muffok; muffok [ruházat]; napellenzők; napellenzők [fejfedők]; napellenzők
[ruházat]; napvédő kalapok; sapkák; símaszkok; sísapkák; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sport sapkák és
baseball sapkák; sportsapkák; strandkalapok; svájcisapkák, barettek; termo fejfedők; textil fejkendők; vízilabda
sapkák; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; álarcosbálra való és halloween jelmezek; alkalmi, elegáns
ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; alsónemű és hálóruházat; alsórészek [ruházat]; alul összepatentozható
body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; amerikai [bolo] nyakkendők; amerikai (bolo)
nyakkendők nemesfém csattal; amerikai focimellények; ascot nyakkendők; ascotok (nyakkendők); atlétatrikók;
atlétikai ruházat; autós kesztyűk; autóskabátok; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló
együttesek; báli ruhák; ballonkabátok; ballonkabátok [ruházat]; ballonkabátok [trench coat]; baseball mezek,
egyenruhák; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; blézerek;
blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bomberdzsekik; borbélyköpenyek; bőrből készült
motorosruházat; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bőrruhák;
buggyos térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; cső felsők; csősálak; csukló
szalagok; dzsekik; dzsekik bélései; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként; dzsekik,
széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák
[hurkolt/ kötöttáruk]; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes ruhák; elöl gombolós hawaii mintás ingek;
esküvői ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok;
esőnadrágok; esőponcsók; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmer
kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat; fátylak
[ruházat]; favágó-kockás dzsekik; felsőkabátok; felsőruházat; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi és női
dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi
felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi nadrágtartók; férfi, női és gyermek ruházat; férfi öltönyök;
férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú ruházat; focimellények; fodrász beterítőkendők; frakkok; francia
bugyik; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,
úszódresszek; futball mez replikák, másolatok; futball mezek; futballmezek; futómezek; futónadrágok; futótrikók;
gallérok; gallérok [ruházat]; galléros ingek; gallérvédők; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú
pulóverek; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek;
gyermekruházat; halloween-jelmezek; hálós jelzőtrikók; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek;
hamis garbó nyakú melegítők; háromrészes öltönyök [ruházat]; hawaii mintás ingek; házikabátok; hétköznapi,
utcai viselet; hímzett ruhadarabok; hivatalos viselet; hódeszkás ruhák; hónadrágok; hónaljvédők; hosszú kabátok;
hosszú kimonók (nagagi); hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók;
hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; hőszigetelt ruházat; időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat;
ingek; ingek legombolt gallérral; iskolai egyenruhák; izzasztó nadrágok; jelmezek; jelmezek, kosztümök;
kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kalóz nadrágok; kantáros kerékpáros nadrág; kantáros nadrágok,
kertésznadrágok; kapucnis felsők; kapucnis fürdőköpenyek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek,
melegítőfelsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok; karmelegítők [ruházat]; kendők [ruházat];
kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kezeslábas overallok; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok
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[felsőruházat]; kezeslábasok, overallok; kifordítható dzsekik; kisgyermek ruházat; kismama felsők; kismama

ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok; kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama ruházat;
kismamaruhák; köpenyek; kordbársony ingek; kordbársony nadrágok; környakas pulóverek; körsálak [ruházat];
kórusi talárok; koszorúslány ruhák; kosztümök; kosztümök szerepjátékokhoz; kötények; kötények [ruházat];
kötényruhák; kötényruhák, ingruhák; kötényruhák, kötények; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lányka
felsőruházat; lányka ruhák; latex ruházat; laza, informális öltönyök; legging nadrágok, cicanadrágok; leplek;
lezser, hétköznapi ingek; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning
nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok;
melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények;
mellények [gilet]; mellények, kötött mellények; mellények [ruházat]; menyasszonyi harisnyatartók; menyasszonyi
ruhák; mezek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; miniszoknyák; monokinik; motorkerékpáros
öltözékek; műbőr ruházat; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek; nadrágok; nadrágok hétköznapi viseletre;
nadrágszoknyák; napozóruhák; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportnadrágok; női alkalmi
ruhák; női felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női ruhák;
nyakbavalók; nyakkendők; nyakkendők (aszkotok); nyakkendők, selyem nyaksálak; nyakmelegítők; nyakpántok
[ruházati cikkek részei]; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak
[sálak]; nyitott nyakú ingek; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; öltöny zakók; öltönyhöz való ingek;
öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; öltönyök férfiak részére; öltözékek a ruházat védelmére; otthoni
köntösök; otthoni ruházat; overallok kismamáknak; overallok, munkaruhák; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok;
parti kalapok [ruházat]; plüssruházat; polár pulóverek; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; poncsók;
pongyolák; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik.
41

Kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; audio- és vizuális média biztosítása

kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;
audiovizuális bemutatók; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra;
autós ralik, túrák és autóversenyek rendezése; autóverseny pályáknál nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; bálok
szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; bérlet/bérbeadás (rekreációs berendezés/szolgáltatás);
ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; dalírás; dalírási szolgáltatások;
digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zeneszolgáltatás az internetről; díjátadók
vendégül látása [szervezés]; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; dokumentumfilmek készítése
közvetítés céljából; dokumentumfilmek készítése; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; elektronikus könyvtári szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz (beleértve az archív
információkat) szöveg, audio és/vagy video információ formájában; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;
előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;
énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; esküvői szórakoztatás megszervezése; falfestő-művészeti
szolgáltatások; fantázia sport ligákkal, szövetségekkel kapcsolatos szolgáltatások; felvonulások szervezése;
fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;
helyiségek biztosítása szórakoztatási célokra; információnyújtás a zene terén; interaktív szórakoztatási
szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; internetes adatbázisból származó,
online szórakoztatással kapcsolatos információk nyújtása; jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás
szórakozóhelyekre; kabarék és diszkók; karaoke bár szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatásai;
klubszolgáltatások [diszkó]; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; közösségi klubok szolgáltatásai
szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és kulturális események
szervezése; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; kulturális show-k szervezése; kulturális,
szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; lézerbemutatók, lézershow-k;
lézershow-k [szórakoztatás]; mentorálás; online szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; partik tervezése és
lebonyolítása [szórakoztatás]; partiszervezési szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások;
rádiós szórakoztatás; show-k szervezése és bemutatása; számítógépes adatbázisból vagy internetről online
biztosított szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás; szórakoztatás lézershow-k formájában; szórakoztatás
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nyújtása globális kommunikációs hálózaton keresztül; szórakoztatás szépségversenyek formájában; szórakoztatás

telefon útján; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási
célú show-k rendezése; szórakoztatási célú ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási és szabadidős létesítmények
biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató
bemutatók szervezése; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató show-k rendezése; szórakoztató
szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; születésnapi partyrendezvény szervezése; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások; tűzijátékok;
ugrálóvárak biztosítása szórakoztatási célokra; vetélkedők, versenyek szervezése; webrádiós szórakoztatási
szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; zenés show-k készítése; zenés szórakoztatási szolgáltatások;
zenészek által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások; eredeti
felvételek készítése; felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás;
filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés stúdiókban; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon;
korhatár-besorolási szolgáltatások televíziós, filmes, zenés, video- és játéktartalomhoz; rádiós szórakoztató
műsorok készítése; show-k és filmek készítése; videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videók,
videofelvételek készítése; zene rögzítése; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés
céljából; zenei előadás; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei produkciók; élő
előadások bemutatása; élő előadások készítése; élő show-k készítése; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő
zenei előadások; élő zenei koncertek; élő zenei műsorok; élő zenés szolgáltatások; lemezlovasok, DJ
szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; szórakoztatás bűvész show-k formájában; szórakoztatási
szolgáltatások élő show-khoz; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; zene és ének előadás
tartása.
( 111 ) 236.859
( 151 ) 2022.01.11.
( 210 ) M 21 02617
( 220 ) 2021.06.30.
( 732 ) RVD Partners Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) RVD Partners
( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások.

( 111 ) 236.860
( 151 ) 2022.01.13.
( 210 ) M 21 02619
( 220 ) 2021.06.30.
( 732 ) TDS Buda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szilágyi Roland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.861
( 151 ) 2022.01.13.
( 210 ) M 21 02620
( 220 ) 2021.06.30.
( 732 ) TDS Buda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szilágyi Roland Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.862
( 151 ) 2022.01.12.
( 210 ) M 21 02517
( 220 ) 2021.02.11.
( 732 ) Lukács Döme, Szigetszentmiklós (HU)
( 546 )

( 511 ) 24
25

Textil cédulák, címkék ruházatra.
Férfi, női és gyermek ruházat; ruházat, lábbelik és fejfedők részei.

( 111 ) 236.863
( 151 ) 2022.01.13.
( 210 ) M 21 02216
( 220 ) 2021.06.03.
( 732 ) Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Csapok; fürdőkád felszerelések; fürdőkád garnitúrák; fürdőkádak; fürdőkályhák; fürdővíz-melegítők;

fürdőszobai szerelvények; kádak ülőfürdőkhöz; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; mosdókagylók; pezsgőfürdő
készülékek; zuhanyfülkék; zuhanyok; hőszivattyúk; napkollektorok (fűtés); szauna fürdőberendezések; toalettek
(WC-k).
( 111 ) 236.865
( 151 ) 2022.01.13.
( 210 ) M 21 02747
( 220 ) 2021.07.14.
( 732 ) Webshop Global Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Nadrágpelenkák online kiskereskedelme; babaápolási cikkek online kiskereskedelme; háztartási cikkek

online kiskereskedelme.
( 111 ) 236.866
( 151 ) 2022.01.13.
( 210 ) M 21 02924
( 220 ) 2021.08.02.
( 732 ) Kovács Attila Csaba, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kosztolányi Ádám Kristóf, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők

emberek számára; humán étrendkiegészítők; étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek;
gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógynövények; gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok;
antioxidánsok diétás használatra; antioxidánsok; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők;
gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; vegyes vitaminkészítmények; vitamin
kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó
étrend-kiegészítők.
29

Alga emberi fogyasztásra; algakivonatok élelmiszerekhez; ehető tengeri alga; feldolgozott étkezési tengeri

alga; feldolgozott spirulina alga; fűszeres tengeri alga [jabangim]; szárított ehető algák; szárított ehető tengeri
alga; szárított étkezési tengeri alga [hoshi-wakame]; zöldségek, tartósított.
( 111 ) 236.867
( 151 ) 2022.01.13.
( 210 ) M 21 02564
( 220 ) 2021.06.25.
( 732 ) Manker Beauty Kft., Szada (HU)
( 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).
29

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

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

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; jég [fagyott víz].
( 111 ) 236.868
( 151 ) 2022.01.13.
( 210 ) M 21 02739
( 220 ) 2021.07.14.
( 732 ) Shell Brands International AG, Baar (CH)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GO WELL
( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások.

( 111 ) 236.869
( 151 ) 2022.01.13.
( 210 ) M 21 02201
( 220 ) 2021.06.02.
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( 732 ) Vályi-Nagy Ibolya, Érd (HU)

( 546 )

( 511 ) 41

Oktatás, szakmai képzés; mentálhigiénés képzés szervezése.

( 111 ) 236.870
( 151 ) 2022.01.13.
( 210 ) M 21 02235
( 220 ) 2021.06.04.
( 732 ) KÉSZ Holding Zrt., Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Marton Pál, Budapest
( 541 ) MSC - Modern Steel Construction
( 511 ) 7
40

Ipari robotok; ipari robotok fémek formázására.
Acél építőelemek egyedi gyártása; acélvágás.

( 111 ) 236.873
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02357
( 220 ) 2021.06.14.
( 732 ) Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Sósborszesz.

( 111 ) 236.874
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 01132
( 220 ) 2021.03.16.
( 732 ) Panyolai Szilvórium Zrt., Panyola (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Gyógynövény likőr szilva ágyon érlelt szilvapálinkával, amely a pálinka földrajzi jelzés termékleírásának

megfelelő.
( 111 ) 236.875
( 151 ) 2022.01.14.
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( 210 ) M 21 03040
( 220 ) 2021.08.17.
( 732 ) Eszt-RBrand Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr.Kőhidi Ákos, Győr
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); almabor; borok; égetett szeszesitalok;

gyümölcstartalmú alkoholos italok; likőrök; lőre, csiger; szeszes italok; vodka; whisky.
( 111 ) 236.876
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02687
( 220 ) 2021.07.07.
( 732 ) Silver Hotel Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Easy Star Hotel
( 511 ) 43

Időleges szállásadás.

( 111 ) 236.877
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02693
( 220 ) 2021.07.07.
( 732 ) OTIS Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság, Kunszentmiklós (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) DIOLA
( 511 ) 29

Almapüré; bogyós gyümölcsök, konzervált; csemegekukorica, elkészített; csemegeuborka; csokoládés

mogyoróvaj; darált mandula; datolya; dióféle-alapú krémek; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; előkészített
gyümölcsök; étkezési olajok; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított zöldségek; feldolgozott
gyümölcsökből válogatás; feldolgozott zöldségek; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró, elkészítve; gomba,
tartósított; guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított; gyümölcsalapú koncentrátum
főzéshez; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek (1); gyümölcsbefőttek (2); gyümölcs csipsz; gyümölcshéj;
gyümölcskocsonya, -zselé ; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;
hagymakarikák; hagyma, tartósított; hummusz [csicseriborsókrém]; ízesített mogyorók, diók; kandírozott
[cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kimchi [erjesztett zöldségételek];
kókuszdiótej-alapú italok; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kristályosított gyömbér; lecitin étkezési célokra;
lekvárok [citrusfélékből]; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; magvak, elkészítve; mandulatej;
mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; mazsola; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített;
mogyorótej; mogyorótej étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; olajbogyó, tartósított; pácolt
gyömbér; padlizsánkrém; pektin táplálkozásra; préselt gyümölcspép; savanyú káposzta (1); savanyúkáposzta (2);
savanyúságok; szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; tahini
[szezámmagkrém]; tartósított paprika; töltött káposztatekercsek; tőzegáfonya szósz [befőtt]; virágpor
készítmények [élelmiszer]; zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségek, főtt;
zöldségek, tartósított; zöldségesmousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém.
30

Almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; borkő [monokálium-tartarát] kulináris célokra; bors [ételízesítő];

chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; curry [fűszer]; csokoládé; csokoládé alapú
szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; darált fokhagyma [fűszer];
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desszert mousse-ok [cukrászáru]; diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; ételízesítő [fűszer]; fahéj
[fűszer]; feldolgozott magok fűszerezési használatra; földimogyorós édességek; fűszerek (1); fűszerek (2);
fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények; gyümölcsös édességek; gyümölcsös
sütemények/torták; gyümölcsöszselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; kakaó; kandiscukor (1); kandiscukor
(2); karamellák [cukorkák]; kávé; kekszek, rágcsálnivalók; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek];
ketchup [szósz]; konyhasó; kurkuma; leheletfrissítő mentabonbonok; mandulás édességek; marcipán; marcipán
massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák; méz; mustár;
mustárliszt; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pesto [szósz]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz);
pralinék; pudingok (1); pudingok (2); sáfrány [ételízesítő]; salátaöntetek; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna
sütési célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szószok [ízesítőszerek,
fűszeres mártások]; tea; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra];
természetes édesítőszerek; vanília [ízesítőszer]; zab alapú ételek; zellersó.
31

Bogyók [friss gyümölcsök]; csalán; cserjék; ehető lenmag, feldolgozatlan; étkezési szezámmag,

feldolgozatlan; feldolgozatlan csemegekukorica-csövek [hántolva vagy hántolatlanul]; feldolgozatlan diófélék;
földimogyoróból készült takarmánypogácsa; földimogyoró, friss; friss fokhagyma; friss gyümölcsök; friss
gyümölcs válogatás; friss kerti gyógynövények; friss mogyoró; friss zöldségek; gesztenye, friss; hagymák, friss
zöldségek; magvak; mandula [gyümölcs]; paprika [növény]; szarvasgomba, friss; szentjánoskenyér, nyers;
törköly [gyümölcsök visszamaradt részei].
32

Gyümölcslevek; mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok]; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; zöldséglevek [italok].
( 111 ) 236.878
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02701
( 220 ) 2021.07.08.
( 732 ) Arnold Péter, Pécs (HU)
( 740 ) dr. Liber Noémi, Szigetvár
( 546 )

( 511 ) 44

Alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia,

fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések.
( 111 ) 236.879
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02705
( 220 ) 2021.07.08.
( 732 ) Papp Judit, Veresegyház (HU)
( 541 ) V4 Repülőnap
( 511 ) 41

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

( 111 ) 236.880
( 151 ) 2022.01.18.
( 210 ) M 21 02703
( 220 ) 2021.07.08.
( 732 ) INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kálóczy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ixnet Páciens Portál
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Számítógépes rendszerek tervezése; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás;

szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver mint szolgáltatás [SaaS].
( 111 ) 236.881
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02689
( 220 ) 2021.07.07.
( 732 ) Szeles Áron, Gyál (HU)
( 541 ) GRIZZO
( 511 ) 12

Kerékpárok.

( 111 ) 236.882
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02706
( 220 ) 2021.07.08.
( 732 ) Sugár Zsanett, Debrecen (HU)
( 541 ) Spiritual Beauty
( 511 ) 44

A test és a lélek egészségét és jóllétét szolgáló gyógyfürdői szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; barnító

szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; barnító szalonok; bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; bőrápoló szalonok; cérnaszálas szemöldökszedési szolgáltatások;
elektrolízis kozmetikai célokra; emberi higiéniai és szépségápolási berendezések bérbeadása; fejbőrápolási
szolgáltatások; fodrász szalonok; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászszalonok szolgáltatásai gyermekeknek;
fodrászszalonok szolgáltatásai nőknek; fodrászszalonok szolgáltatásai férfiaknak; gyantás szőrtelenítés;
gyantázási szolgáltatások szőr eltávolítására embereknek; haj újranövesztésével kapcsolatos egyéni gyógyászati
szolgáltatások; hajápolási szolgáltatások; hajápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; higiéniai és
szépségápolási szolgáltatások; injekciós feltöltőkezelések kozmetikai célokra; higiéniai szolgáltatások emberek
számára; karcsúsító kezelések; karcsúsító szalonok szolgáltatásai; kollagénindukciós kezelési szolgáltatások
[mikro-needling]; körömápolási szolgáltatások; körömápoló szalon szolgáltatásai; kozmetikai arc- és testkezelési
szolgáltatások; kozmetikai arckezelés; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai célú bőrbarnítási
szolgáltatás [emberi használatra]; kozmetikai elektrolízis; kozmetikai hajkezelés; kozmetikai kezelés; kozmetikai
kezelések; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai szolgáltatások;
kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai termékek felvitele az arcra;
kozmetikai termékek felvitele a testre; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai testápoló
szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikai vizsgálat; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; lábak szépségápolása; lábápolás; lábápolási szolgáltatások; lábköröm-gomba kozmetikai
lézerkezelése; lézeres bőrfeszesítő szolgáltatások; lézeres bőrfiatalító szolgáltatások; lézeres szőreltávolító
kozmetikai kezelés; lézeres szőrtelenítési szolgáltatások; manikűr; manikűr és pedikűr szolgáltatások; manikűr
szolgáltatások; mesterséges barnítási szolgáltatások; mikropigmentációs szolgáltatások; narancsbőr [cellulitisz]
eltávolításával kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; narancsbőr-kezelési szolgáltatások; online
sminktanácsadási szolgáltatások; seprűvénák kozmetikai lézerkezelése; smink szolgáltatások; sminkelési
tanácsadás és annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások;
sminktanácsadási szolgáltatások online vagy személyesen; spa szolgáltatások, gyógyfürdők; szemöldök-festési
szolgáltatások; szemöldök-formázási szolgáltatások; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; szemöldökfestési
szolgáltatások; szempilla-festési szolgáltatások; szempilla-hosszabbítási szolgáltatások; szempillafestési
szolgáltatások; szempillagöndörítő szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén;
szépségápolás; szépségápolás emberek részére; szépségápolási kezelések; szépségápolási tanácsadás;
szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás;
szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon
és fodrászati szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok; szépségszalonok szolgáltatásaival
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kapcsolatos tájékoztatás; színelemzés [kozmetikai szolgáltatások]; szolárium szolgáltatások; szőrtelenítő

kezelések; szőrtelenítés elektrolízissel; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; tanácsadás a szépségápolással
kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás területén; tanácsadás az interneten keresztül a test- és
szépségápolás területén; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés területén; tartós smink szolgáltatások; tartós
szempillagöndörítési szolgáltatások; testen található narancsbőr [cellulitisz] eltávolítása; testművészet;
testművészeti szolgáltatások; testszőrzet-eltávolítással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; végleges
szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások; visszerek kozmetikai lézerkezelése; zsírlebontással kapcsolatos
egyéni gyógyászati szolgáltatások; borbélyüzletek; borbély szolgáltatások; borbélyüzletek szolgáltatásai;
festékszóró barnító szolgáltatások; festékszóró barnító szalonok szolgáltatásai; festékszóró barnító szolgáltatások
az emberi testre; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalonok szolgáltatásai katonai szolgálatot teljesítőknek;
gőzfürdő létesítményekkel kapcsolatos tájékoztatás; gyógyfürdőben nyújtott szépségápolási szolgáltatások;
gyógyfürdők által nyújtott kozmetikai testápolási szolgáltatások; hajfonás; hajfonási szolgáltatások; hajformázás;
hajkezelés; hajgöndörítő szolgáltatások; hajmelírozási szolgáltatások; hajmosás; hajszínező szolgáltatások;
hajvágás; hajvisszaállítás; jakuzzi, pezsgőfürdő szolgáltatások; infravörös szauna szolgáltatások; szolárium
szalonok szolgáltatásai; szolgáltatások az emberi test gyantázására; szórópisztolyos bőrbarnító szolgáltatások;
szórópisztolyos bőrbarnító szalonok szolgáltatásai; tájékoztatás a hajformázás terén; vérkeringés javításával
kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; zsírleszívási szolgáltatások.
( 111 ) 236.883
( 151 ) 2022.01.18.
( 210 ) M 21 02515
( 220 ) 2021.06.23.
( 732 ) Lábos Anna, Nagysimonyi (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási és képzési szolgáltatások; oktatás, tanítás; oktatási szemináriumok; oktatási tanfolyamokat biztosító

oktatási szolgáltatások; kozmetikai, szépségápolási oktatás; oktatási előadások szervezése; oktatási programok
szervezése; oktatási tananyagok kiadása; oktatási célú bemutatók rendezése; online oktatási tanfolyamok
biztosítása.
( 111 ) 236.884
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02878
( 220 ) 2021.07.27.
( 732 ) Waldorf-Holding Kft., Biatorbágy (HU)
( 541 ) Kantinetta
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 236.885
( 151 ) 2022.01.18.
( 210 ) M 21 02698
( 220 ) 2021.07.08.
( 732 ) Vitalweb Plus Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) DentiCalm
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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; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fogzást elősegítő
készítmények.
( 111 ) 236.886
( 151 ) 2022.01.18.
( 210 ) M 21 02700
( 220 ) 2021.07.08.
( 732 ) Vitalweb Plus Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) DentiMini
( 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; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fogzást elősegítő
készítmények.
( 111 ) 236.887
( 151 ) 2022.01.18.
( 210 ) M 21 02704
( 220 ) 2021.07.08.
( 732 ) Matheisz Dorottya, Vecsés (HU)
( 740 ) Dr. Hadnagy József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching [tréning]; csoportos

edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzési
utasítások és felszerelés biztosítása; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések biztosítása;
edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és
fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];
egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; élő sportesemények lebonyolítása; erőnlét-kondicionáló edzések
lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos
képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények
biztosítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás;
fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai edzettséggel
kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai erőnléti oktatás; formában
tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos
szolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez; köredzések tartása; sport- és szabadidős
tevékenységek; sport edzőtábori szolgáltatások; sport klub szolgáltatások; sportedzői tevékenység;
sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények
közvetítése honlapokon keresztül; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportklubok
rendezvényeinek irányítása; sportoktatás; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások;
sportoktatás/edzés; sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportolókkal
kapcsolatos információnyújtás; sportpark szolgáltatások; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények
szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények,
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versenyek és sportbajnokságok szervezése; sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása;

sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos
tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;
sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységekkel
kapcsolatos edzői szolgáltatások; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és
sportesemények megszervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése;
sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos
edzőtermi szolgáltatások; szabadidős és képzési szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés];
személyi edzői szolgáltatások; szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények
formájában; testedző órák; testedző létesítmények biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások
biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzési,
testnevelési szolgáltatások; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi
szolgáltatások; testnevelés; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások; sportfelszerelések és -eszközök
bérbeadása; szabadidős létesítmények üzemeltetése.
( 111 ) 236.888
( 151 ) 2022.01.18.
( 210 ) M 21 02875
( 220 ) 2021.07.27.
( 732 ) Hankook Tire & Technology Co., Ltd, Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gépjárműkerekek; kerékpárkerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik
motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik
járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs
karimák gépjárműkerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek
járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók
gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok
járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);
futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek
motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.
( 111 ) 236.889
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02884
( 220 ) 2021.07.27.
( 732 ) SANIMIX Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Arcgőzölő készülékek [szaunák]; bidék; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; csapok; csapok

[vízcsapok] csövekhez; csillárok; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromos fűtőberendezések; elektromos
kisülési csövek világításra; elektromos lámpák; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; foglalatok elektromos
lámpákhoz; fürdőkádak (1); fürdőkádak (2); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték szerelvények;
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fürdőszoba szerelvények; fűtőberendezések [víz]; gömblámpák; hidromasszázs fürdőberendezések;

hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; ívlámpák;
izzószálas égők; kádak ülőfürdőkhöz; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító készülékek mosdókba;
lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3);
mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók, mosdók;
piszoárok [szaniter berendezések]; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok, fűtőtestek
központi fűtéshez; spa kádak, hidromasszázs kádak; szauna berendezések; terápiás lámpák, nem gyógyászati
célokra; toalettek [WC-k]; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; vécékagylók; vécéülőkék; világító
berendezések és készülékek; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések
(1); vízelosztó berendezések (2); WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok.
( 111 ) 236.891
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02534
( 220 ) 2021.06.24.
( 732 ) KAUFMANN INVEST Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SCOPE ERP
( 511 ) 35

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

36

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 236.892
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02692
( 220 ) 2021.07.06.
( 732 ) Grabant János, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kalmár Katalin, Nagykanizsa
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 236.893
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02885
( 220 ) 2021.07.27.
( 732 ) SANIMIX Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Arcgőzölő készülékek [szaunák]; bidék; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; csapok; csapok

[vízcsapok] csövekhez; csillárok; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromos fűtőberendezések; elektromos
kisülési csövek világításra; elektromos lámpák; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; foglalatok elektromos
lámpákhoz; fürdőkádak (1); fürdőkádak (2); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték szerelvények;
fürdőszoba szerelvények; fűtőberendezések [víz]; gömblámpák; hidromasszázs fürdőberendezések;
hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; ívlámpák;
izzószálas égők; kádak ülőfürdőkhöz; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító készülékek mosdókba;
lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3);
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mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók, mosdók;

piszoárok [szaniter berendezések]; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok, fűtőtestek
központi fűtéshez; spa kádak, hidromasszázs kádak; szauna berendezések; terápiás lámpák, nem gyógyászati
célokra; toalettek [WC-k]; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; vécékagylók; vécéülőkék; világító
berendezések és készülékek; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések
(1); vízelosztó berendezések (2); WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok.
( 111 ) 236.894
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02523
( 220 ) 2021.06.24.
( 732 ) Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment szervezés és adminisztráció; irodai munkák; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott
üzleti promóciós szolgáltatások; blogger-elérési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb
médiákban; célzott marketing; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások;
digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; elektronikus
kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon
keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik személyek áruinak és
szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek
termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés
elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,
prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy
reklámok gyártás utáni szerkesztési szolgáltatásai; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és
reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és
bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési szolgáltatások; hirdetéssel,
reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; honlapforgalom optimalizálása; interneten használható reklámok
összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes marketing; internetes reklámozási
szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi
reklámszövegek készítése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; marketing információk; népszerű- és
szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra;
nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; Pay Per Click (PPC)
hirdetés; partnerprogram-marketing; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; online
reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és
audiovizuális felvételek kiadása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; marketing szolgáltatások; mások
áruinak és szolgáltatásainak marketingje; promóciós marketing; promóciós kampányok kidolgozása; promóciós
szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám és marketing; reklám és marketing
szolgáltatások; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és
terjesztése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása; újságokkal
kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti promóció; üzleti marketing szolgáltatások; videofelvételek készítése
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reklámcélokra; árösszehasonlító szolgáltatások; elektronikus folyóiratokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

előfizetések elektronikus folyóiratokra; értékesítési adminisztráció; értékesítési menedzsment-szolgáltatások,
internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; árubemutatás; audio-vizuális bemutatók
előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; reklámanyagok online terjesztése; reklámok terjesztése interneten
keresztül; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs
hálózatokon; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; marketing segítségnyújtás; marketing
tanácsadás; marketing tanácsadás és -szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média használatával;
reklám- és marketing konzultáció; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület online
kölcsönzése.
38

Távközlési szolgáltatások; adatátvitel és adatközvetítés; audio adatok interneten keresztül történő

továbbítása; podcastok átvitele; podcasting szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások; adat-, hang-, videó- és
multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a számítógépes világhálón folyamatosan
sugárzott (streaming) fájlokat; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása; adatfolyamos (streaming)
videó-, audio- és televíziós szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; digitális információ átvitele;
dokumentumok online kézbesítése globális számítógépes hálózaton keresztül; elektronikus online hálózathoz való
hozzáférés biztosítása információkereséshez; hang-, kép- és adatjelek továbbítása; információ közvetítéséhez
kapcsolódó számítógépes kommunikáció; információ továbbítása számítógéppel; internet kommunikációs
szolgáltatások; interneten keresztül történő adatátvitel; interneten keresztül történő információhoz való hozzáférés
biztosítása; internetes fórumok biztosítása; kommunikáció online blogokon keresztül; kommunikáció globális
számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása üzenetek
továbbításához számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók között
történő üzenetátvitelre; online fórumok biztosítása; online információtovábbítás; online kommunikációs
szolgáltatások; számítógépes kommunikációs szolgáltatások; számítógéppel támogatott kép-, adat- és
üzenettovábbítás; számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások; számítógépesített
dokumentumok továbbítása; video-on-demand szolgáltatások; vezeték nélküli adatátvitel az interneten keresztül;
hozzáférés biztosítása adathálózatokban található számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása online
adatbázisokhoz; interneten keresztül történő adatokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes platformokhoz való
hozzáférés biztosítása; internetes fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes felületekhez való
felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való
felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; online adatbázisokhoz
való hozzáférés biztosítása.
41

Nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek; adatbázisokból vagy az

internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási szolgáltatások; dokumentumok
kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus
kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; fényképek
közzététele; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói
értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; folyóiratok publikálása; hírlevélkiadási
szolgáltatások; hírlevelek kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok
kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; nem reklámcélú írott
szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online
kiadványok megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; riporteri szolgáltatások; rendszeresen és nem
rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével;
szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegírás; újságírói szolgáltatások; újságkiadás;
web-es újságok megjelentetése; nyereményjátékok működtetése; fényképszerkesztés; filmek és videofilmek
gyártása; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és képfelvételek készítése hang- és
képhordozókon; hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában;
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videofilmekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; videofilmgyártás; audio- és vizuális média biztosítása

kommunikációs hálózatokon keresztül.
( 111 ) 236.895
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02688
( 220 ) 2021.07.07.
( 732 ) Tomelilla Kft., Boda (HU)
( 740 ) Patinorg Kft., Budapest
( 541 ) IntelliNozzle
( 511 ) 7

Kultivátorok [gépek]; nem kézzel működtetett mezőgazdasági eszközök; mezőgazdasági gépek; talajművelő

gépek mezőgazdasági használatra; növényvédő szerek célzott kijuttatására szolgáló permetező eszközök;
növényvédő szerek célzott kijuttatására szolgáló adagoló porlasztóeszközök; növényvédő szerek célzott
kijuttatására szolgáló távvezérléssel ellátott permetező eszközök; permetezőgépek; mezőgazdasági
permetezőgépek; permetező, porlasztó szerelvények; adagoló-porlasztók; utánfutókra szerelhető permetezőgépek,
porlasztók; traktorokra szerelhető permetezőgépek, porlasztók; automata permetezőrendszerek mezőgazdasági
célokra; vontatható permetező berendezések mezőgazdasági használatra; porlasztók melyek mezőgazdasági
permetezőgépek alkatrészei; járművekre erősített permetezők, porlasztók termesztett növények permetezésére;
permetezők, porlasztók [gépek] gyomirtó permetezéshez, mezőgazdasági használatra; permetezők, porlasztók
[gépek] gombaölő permetezéshez, mezőgazdasági használatra; permetezők, porlasztók [gépek] mezőgazdasági
használatra, rovarirtó permetezéshez.
( 111 ) 236.896
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02535
( 220 ) 2021.06.24.
( 732 ) KAUFMANN INVEST Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IKON ERP
( 511 ) 35

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

36

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 236.897
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02697
( 220 ) 2021.07.08.
( 732 ) Eperjesi-Ancsák Andrea, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek; ajakfények; ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; állatsamponok; arcpúder;
aromatikus anyagok [esszencia olajok]; bajuszviaszok; balzsamok nem gyógyászati célokra; basma [kozmetikai
színező]; bergamottolaj; bőrápoló kozmetikumok; dezodoráló szappan; dezodorok emberi használatra vagy
állatoknak; dezodorok házi kedvenceknek; esszenciális olajok; éterikus esszenciák; fürdősók nem gyógyászati
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használatra; füstölő; füstölő készítmények [illatszerek]; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajegyenesítő

készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; illatszer készítmények (1);
illatszer készítmények (2); illóolajok, mint ételízesítők; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan;
jázminolaj; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; kozmetikai célú folyadékok, oldatok;
kozmetikai festékek; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok;
kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok
szemöldökhöz; kölnivíz (1); kölnivíz (2); leheletfrissítő lapocskák; lehelet frissítő spray; levegőillatosító
készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra;
masszázsgyertyák kozmetikai célokra; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; menta esszencia
[illóolaj]; menta illatszerekhez; micellás víz; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem
gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok
testápolási, higiéniai célokra; rózsaolaj; samponok; smink (1); smink (2); sminkeltávolító, sminklemosó
készítmények; szappan (1); szappan (2); száraz samponok; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2);
szempillaspirál; szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítők; terpének [esszencia olajok]; testápolási cikkek.
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; bevásárlóhálók;
bevásárlótáskák; bőröndök; bőröndök kerekekkel; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőr pórázok; bőrruházat (2);
dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (1); dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (2); hátizsákok, hátitáskák;
hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; kézitáskák; kézitáska vázak; kulcstartótokok;
oldalhordozó táskák csecsemők hordozására (1); oldalhordozó táskák csecsemők hordozására (2); oldalhordozó
táskák csecsemők hordozására (3); oldaltáskák, tarisznyák; pénztárcák, levéltárcák; piperetáskák üresen;
poggyász (1); poggyász (2); ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; táskák,
hátizsákok táborozóknak; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből; utazókészletek [bőráruk]; útitáskák;
vadásztáskák [vadászkellékek].
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán; ágyneműk, a
vászonhuzatok kivételével; fekhelyek, ágyak házikedvencek részére; felfújható párnák, nem gyógyászati
használatra; hálómatracok; húsvágó deszkák, vágódeszkák; kemping matracok; matracok; palacktartók; párnák,
díszpárnák; párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak; pelenkázó matracok.
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; asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók (1);
asztali ecet- és olajtartók (2); asztali füstelszívó; asztali késtartók; asztali szalvétatartók; bögrék, korsók;
cukorfogók [csipeszek]; cukorkásdobozok; cukortartók; csészealjak; csészék; edényáruk; edények, fazekak;
edényfogók és -alátétek; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek; fésűk; fésűk állatoknak;
főzőedények; fűszertartó szettek; gyertya alátétek; gyertyatartó üvegedények [tartók]; gyümölcsprések, nem
elektromos, háztartási használatra; habverők, nem elektromos; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási
keverőgépek, nem elektromos; hordozható hűtőtáskák, nem elektromos; ivóedények; ivópalackok sportoláshoz
(1); ivópalackok sportoláshoz (2); izotermikus táskák; jegesvödrök, hűtővödrök; jégfogó csipeszek;
jégkockaformák; kancsók; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek; keksztartók; kenőecsetek;
kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyértartók; kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási használatra; kézi
habverők, nem elektromos, háztartási használatra; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; kisállat-etető tálak,
automatikus; kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez; koktélkeverők; kompótos tálka; konyhai dobozok, tárolók;
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;
merőkanalak; palackok; papírtányérok; piknik kosarak edénykészlettel; piperetáskák, neszesszerek; poharak
papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; salátás kanalak; salátástálak; serpenyők;
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sószórók; süteményformák; sütő alátétek; sütőformák, süteményszaggatók; szappantartók (1); szappantartók (2);

tálak aromaolajok párologtatására; 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;
tortalapátok; uzsonnás dobozok; üvegáru italokhoz; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására]; üvegek;
üvegek [tárolóedények]; vajtartók; vázák; zöldségestálak.
24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból; ágyneműk és

takarók, ágyszoknyák; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; asztali futók textilből; asztalterítők, nem papírból (1);
asztalterítők, nem papírból (2); baba hálózsákok; dunyhák, paplanok; gyapjúszőnyeg; hálózsákok; hálózsákok
babáknak; matrachuzatok; nyomdai alátétek szövetanyagból; párnahuzatok, vánkoshuzatok (1); párnahuzatok,
vánkoshuzatok (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok (3); párnahuzatok vászonból, ciha; pikniktakarók; poháralátétek
textilből; takarók kisállatok számára; tányéralátétek, nem papírból; tányéralátétek textilből; textilszalvéták;
törölközők; úti takarók, plédek; vászon matrachuzatok.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; dzsekik; esőruhák; fejre való sálak,
fejkendők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;
fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; hálóköntösök, pongyolák; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok (1);
hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kimonók; kombinék [alsónemű];
kötények [ruházat]; kötényruhák; legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; melltartók; műbőr ruházat;
nyakkendők; overallok, munkaruhák; öltönyök; papucsok; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak
[szőrmék]; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek;
sálak; strandcipők; strandruházat; szandálok; szárik; szoknyák; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; vállkendők,
nagykendők.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; reklámcélú
forgatókönyvírás; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása;
reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szállodai üzletvezetés; televíziós vásárlási
műsorok készítése; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
( 111 ) 236.898
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02699
( 220 ) 2021.07.08.
( 732 ) Ex Machina Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Árösszehasonlító szolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; marketing szoftverkiadás keretében; marketing
szolgáltatások.
36

Bankügyletek lebonyolítása; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); elektronikus

tőkeátutalás; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; kedvezmények nyújtása más résztvevő
létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi információk
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nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi információk nyújtása; virtuális valuták elektronikus átutalása; virtuális

valuták pénzügyi átváltása; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek számára.
( 111 ) 236.899
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02708
( 220 ) 2021.07.09.
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Hello Egészség
( 511 ) 36

Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 111 ) 236.900
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02249
( 220 ) 2021.06.07.
( 732 ) ZárCézár Kereskedelmi, Szolgáltató és Biztonságtechnikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jakab János, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Kulcsok fémből; lakatok; zárak fémből, nem elektromos.

( 111 ) 236.901
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02603
( 220 ) 2021.06.29.
( 732 ) Váradi Mónika, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 236.902
( 151 ) 2022.01.14.
( 210 ) M 21 02773
( 220 ) 2021.07.16.
( 732 ) Székesfehérvári Szakképzési Centrum, Székesfehérvár (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;
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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; oktatási vizsgafeladatok összeállítása;
tanulási eredmény felmérése és érvényesítése; különböző forrásból származó tudás felmérése és érvényesítése.
42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; oktatási vizsgafeladatok fejlesztése, ellenőrzése

és szakértése.
( 111 ) 236.903
( 151 ) 2022.01.19.
( 210 ) M 21 01219
( 220 ) 2021.03.23.
( 732 ) Natur Tanya Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. B. Horváth Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Natur Tanya Hepa Detox
( 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; fertőtlenítőszerek.
( 111 ) 236.904
( 151 ) 2022.01.19.
( 210 ) M 21 01728
( 220 ) 2021.04.28.
( 732 ) Tee Turtle, LLC, Hazelwood MO (US)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) BOLDOG KICSI DINÓK
( 511 ) 28

Kártyajátékok.

( 111 ) 236.905
( 151 ) 2022.01.19.
( 210 ) M 21 02598
( 220 ) 2021.06.29.
( 732 ) Pálffy Balázs, Bicske (HU)
( 740 ) Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) JobRecord
( 511 ) 9
35

Munka- és munkaerő közvetítő szoftverek.
Álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások.

( 111 ) 236.906
( 151 ) 2022.01.19.
( 210 ) M 21 02605
( 220 ) 2021.06.30.
( 732 ) Pálffy Balázs, Bicske (HU)
( 740 ) Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) felvétel indul!
( 511 ) 9
35

Munka- és munkaerő közvetítő szoftverek.
Álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások.

( 111 ) 236.907
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( 151 ) 2022.01.19.
( 210 ) M 21 02771
( 220 ) 2021.07.15.
( 732 ) Yatsan Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ipsics Ügyvédi Iroda (dr. Ipsics Gábor ügyvéd), Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Ágyak; matracok.

( 111 ) 236.909
( 151 ) 2022.01.17.
( 210 ) M 21 02803
( 220 ) 2021.07.19.
( 732 ) Dr. Szentpéteri József László, Pécs (HU)
( 740 ) Wartig Ügyvédi Iroda, Pécs
( 541 ) Kreatív Kalandok
( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 236.910
( 151 ) 2022.01.17.
( 210 ) M 21 02802
( 220 ) 2021.07.19.
( 732 ) Szentpéteri József László, Pécs (HU)
( 740 ) Wartig Ügyvédi Iroda, Pécs
( 541 ) Sell Yourself!
( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 236.911
( 151 ) 2022.01.17.
( 210 ) M 21 02801
( 220 ) 2021.07.19.
( 732 ) Szentpéteri József László, Pécs (HU)
( 740 ) Wartig Ügyvédi Iroda, Pécs
( 541 ) Add el Magad!
( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 236.912
( 151 ) 2022.01.17.
( 210 ) M 21 02800
( 220 ) 2021.07.19.
( 732 ) SAP Kft., Szombathely (HU)
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( 740 ) dr. Csatári Ákos, Budapest

( 546 )

( 511 ) 41
44

Fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás.
Fizikai rehabilitáció.

( 111 ) 236.913
( 151 ) 2022.01.17.
( 210 ) M 21 02796
( 220 ) 2021.07.19.
( 732 ) Varga Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikecz András ügyvéd, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37

Járművek professzionális külső/belső takarítása; takarító vállalati szolgáltatások; takarítási szolgáltatások;

takarításhoz kapcsolódó tájékoztatás, tanácsadás és szaktanácsadás.
( 111 ) 236.914
( 151 ) 2022.01.17.
( 210 ) M 21 02630
( 220 ) 2021.07.01.
( 732 ) Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csatári Ákos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Egészség- és fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitness edzéssel kapcsolatos

konzultáció; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesztanácsadás; fizikai edzettséggel
kapcsolatos oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; sport- és
szabadidős tevékenységek; sportesemények megszervezése; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása.
( 111 ) 236.915
( 151 ) 2022.01.17.
( 210 ) M 21 01933
( 220 ) 2021.05.14.
( 732 ) CleanGreen Eco Kft., Monorierdő (HU)
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( 546 )

( 511 ) 3

Mosószerek, mosóporok háztartási tisztítási használatra; háztartási célú mosószerek; háztartási mosószerek,

mosóporok; tisztítószerek háztartási használatra; tisztítószerek háztartási célokra; tisztítószerek; tisztítószerek
háztartási célú felhasználásra; tisztítószerek járművekhez.
( 111 ) 236.916
( 151 ) 2022.01.17.
( 210 ) M 21 01759
( 220 ) 2021.04.30.
( 732 ) Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; audiovizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti
promóciós szolgáltatások; blogger-elérési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban;
célzott marketing; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális
reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketing
szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó
népszerűsítő szolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók;
elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs
hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások;
eseménymarketing; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik
személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik
személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán;
hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,
prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és
elhelyezése; hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési szolgáltatásai; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési
felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési
szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos
adatok terjesztése; honlapforgalom optimalizálása; interneten használható reklámok összeállítása; interneten
keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes
marketing; internetes reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi
promóciós szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás
céljából; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; marketing információk; népszerű- és szaksajtóban
történő hirdetés, reklámozás; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra;
nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; online reklám- és marketing szolgáltatások; online reklámozás; Pay Per Click (PPC)
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hirdetés; partnerprogram-marketing; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; online

reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; pénzügyi marketing; politikai hirdetési
szolgáltatások; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; promóciós és
reklámozási szolgáltatások; marketing szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; promóciós
marketing; promóciós kampányok kidolgozása; promóciós szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós
anyagok terjesztése; reklám és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; reklámanyagok készítése;
reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámanyagok online
megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;
üzleti promóció; üzleti marketing szolgáltatások; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek
készítése reklámcélokra; árösszehasonlító szolgáltatások; elektronikus folyóiratokhoz kapcsolódó előfizetések
ügyintézése; előfizetések elektronikus folyóiratokra; értékesítési adminisztráció; értékesítési
menedzsment-szolgáltatások; internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; online
kiadványok előfizetésével kapcsolatos szolgáltatások; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos
szolgáltatások; újságelőfizetések; árubemutatás; audiovizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása
reklámcélokra; reklámanyagok online terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok és
kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; áruk és
szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; direkt marketingre vonatkozó konzultáció; marketing
segítségnyújtás; marketingtanácsadás; marketingtanácsadás és -szolgáltatások; promóciók szervezése
audiovizuális média használatával; reklám- és marketing konzultáció; reklámkommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás; sajtóreklámozási konzultáció; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület
kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és
bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása.
38

Távközlési szolgáltatások; adatátvitel és adatközvetítés; audio műsorszórás; audio adatok interneten

keresztül történő továbbítása; podcastok átvitele; podcasting szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások; adat-,
hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón
folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása; adatfolyamos
(streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; digitális információ átvitele;
dokumentumok online kézbesítése globális számítógépes hálózaton keresztül; csevegő szobák, csevegő vonalak
és internetes fórumok révén történő elektronikus kommunikáció; elektronikus online hálózathoz való hozzáférés
biztosítása információkereséshez; hang-, kép- és adatjelek továbbítása; információ közvetítéséhez kapcsolódó
számítógépes kommunikáció; információ továbbítása számítógéppel; internet kommunikációs szolgáltatások;
interneten keresztül történő adatátvitel; interneten keresztül történő információhoz való hozzáférés biztosítása;
internetes fórumok biztosítása; kommunikáció online blogokon keresztül; kommunikáció globális számítógépes
hálózaton vagy interneten keresztül; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása üzenetek továbbításához
számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók között történő
üzenetátvitelre; online fórumok biztosítása; online információtovábbítás; online kommunikációs szolgáltatások;
számítógépes kommunikációs szolgáltatások; számítógéppel támogatott kép-, adat- és üzenettovábbítás;
számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások; számítógépesített dokumentumok
továbbítása; video-on-demand szolgáltatások; vezeték nélküli adatátvitel az interneten keresztül; hozzáférés
biztosítása adathálózatokban található számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;
hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; interneten keresztül történő adatokhoz való hozzáférés biztosítása;
internetes platformokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes fórumokhoz való hozzáférés biztosítása;
internetes felületekhez való felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való hozzáférés
biztosítása; internetes portálokhoz való felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való
hozzáférés biztosítása; online adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; adatbázisokból vagy az

internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási szolgáltatások; dokumentumok
kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus
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kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és
folyóiratok online megjelentetése; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése;
folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok és könyvek elektronikus online
közzététele; fényképek közzététele; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális
célokra; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; folyóiratok publikálása;
hírlevélkiadási szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírlevelek kiadása; magazinok,
folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; nem letölthető általános témájú
magazinok online rendelkezésre bocsátása; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú
szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok
biztosítása, nem letölthetők; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; online kiadói
szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; riporteri szolgáltatások;
rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek
kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegírás; újság kiadása ügyfelek számára
az interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok kiadása; újságok megjelentetése; webes újságok
megjelentetése; nyereményjátékok működtetése; fényképszerkesztés; filmek és videofilmek gyártása; hang- és
videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és képfelvételek készítése hangés képhordozókon; hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában;
videofilmekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; videofilmgyártás; audio- és vizuális média biztosítása
kommunikációs hálózatokon keresztül.
( 111 ) 236.920
( 151 ) 2022.01.18.
( 210 ) M 21 02345
( 220 ) 2021.06.12.
( 732 ) Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kőhidi Ákos, Győr
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 236.921
( 151 ) 2022.01.18.
( 210 ) M 21 02344
( 220 ) 2021.06.12.
( 732 ) Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kőhidi Ákos, Győr
( 546 )
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( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 236.922
( 151 ) 2022.01.20.
( 210 ) M 21 01407
( 220 ) 2021.04.01.
( 732 ) Gonda Attila 10%, Szeged (HU)
Ján Zoltán 5%, Siófok (HU)
Sári Ferenc 52.5%, Mezőkovácsháza (HU)
Huszár Péter 10%, East Grinstead (GB)
Kovács Péter 22.5%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EXOLINE OIL STOP
( 511 ) 1

Ipari vegyi termékek olajtalanításhoz; olajmegkötő- és szűrőanyagok vegyi, ásványi anyagokból, nyers

műanyagból; ásványi rostos és üvegszálas anyagok olajfelszíváshoz; adalékanyag olaj elválasztáshoz, olaj
szeparáláshoz; adalékanyag olaj megkötéséhez.
21

Ásványi rostos és üvegszálas anyagok, amennyiben a 21. osztályba tartoznak; ásványi rostos és üvegszálas

kígyók és szőnyegek és hasonló térbeli alakzatok folyékony anyagok vagy folyékony gázok átmeneti
megkötéséhez, termékek olajtalanításához, mégpedig lényegében ásványi rostból vagy üvegszálból álló kendők,
szőnyegek, párnák, kígyók és korlátok.
37

Olajeltávolítási szolgáltatások; olajtalanító felszerelések biztosítása, alkalmazása és használata által.

41

Szak- és továbbképzés, valamint oktatás személyzet számára olajtalanításhoz; személyzet oktatása

olajtalanításra.
42

Műszaki tanácsadás.

( 111 ) 236.923
( 151 ) 2022.01.20.
( 210 ) M 21 01406
( 220 ) 2021.04.01.
( 732 ) Gonda Attila 10%, Szeged (HU)
Ján Zoltán 5%, Siófok (HU)
Sári Ferenc 52.5%, Mezőkovácsháza (HU)
Huszár Péter 10%, East Grinstead (GB)
Kovács Péter 22.5%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EXOLINE AQUA STOP
( 511 ) 1
19

Cement adalékanyagok habarcs és beton vízzáróságának és tűzállóságának fokozására.
Nem fém építőanyagok; fokozottan vízzáró és tűzálló habarcs és beton építőanyagok; pára és vízzáró

adalékanyag; adalékanyag vakolathoz; adalékanyag betonhoz; adalékanyag habarcshoz; adalékanyag
csemperagasztóhoz; adalékanyag gipszhez; adalékanyag egyéb cementalapú termékhez; adalékanyag
víztaszításhoz; adalékanyag vízzáráshoz; adalékanyag falszárításhoz; adalékanyag kötésgyorsításhoz;
adalékanyag képlékenyítéshez; adalékanyag páraáteresztéshez; lúg és salétromálló adalékanyag; vízzáró adalék
betonelem gyártáshoz; vízzáró adalék térkőhöz; vízzáró adalék födémekhez; vízzáró adalék medencékhez,
víztárolókhoz; vízzáró adalék műemlékekhez; vízzáró adalék épületekhez (tégla, beton, vályogtégla, vegyes
falazat).
37

Építmények vízzáróságának és tűzállóságának fokozására szolgáló építési, karbantartási és felújítási

munkák.
( 111 ) 236.924
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( 151 ) 2022.01.20.
( 210 ) M 21 01405
( 220 ) 2021.04.01.
( 732 ) Sári Ferenc 52.5%, Mezőkovácsháza (HU)
Kovács Péter 22.5%, Budapest (HU)
Gonda Attila 10%, Szeged (HU)
Huszár Péter 10%, East Grinstead (GB)
Ján Zoltán 5%, Siófok (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Cement adalékanyagok habarcs és beton vízzáróságának és tűzállóságának fokozására; ipari vegyi termékek

olajtalanításhoz; olajmegkötő- és szűrőanyagok vegyi, ásványi anyagokból, nyers műanyagból, ásványi rostos és
üvegszálas anyagok olajfelszíváshoz; adalékanyag olaj elválasztáshoz, olaj szeparáláshoz; adalékanyag olaj
megkötéséhez.
19

Nem fém építőanyagok; fokozottan vízzáró és tűzálló habarcs és beton építőanyagok; pára és vízzáró

adalékanyag; adalékanyag vakolathoz; adalékanyag betonhoz; adalékanyag habarcshoz; adalékanyag
csemperagasztóhoz; adalékanyag gipszhez; adalékanyag egyéb cementalapú termékhez; adalékanyag
víztaszításhoz; adalékanyag vízzáráshoz; adalékanyag falszárításhoz; adalékanyag kötésgyorsításhoz;
adalékanyag képlékenyítéshez; adalékanyag páraáteresztéshez; lúg és salétromálló adalékanyag; vízzáró adalék
betonelem gyártáshoz; vízzáró adalék térkőhöz; vízzáró adalék födémekhez; vízzáró adalék medencékhez,
víztárolókhoz; vízzáró adalék műemlékekhez; vízzáró adalék épületekhez (tégla, beton, vályogtégla, vegyes
falazat).
21

Ásványi rostos és üvegszálas anyagok, amennyiben a 21. osztályba tartoznak; ásványi rostos és üvegszálas

kígyók és szőnyegek és hasonló térbeli alakzatok folyékony anyagok vagy folyékony gázok átmeneti
megkötéséhez, termékek olajtalanításához, mégpedig lényegében ásványi rostból vagy üvegszálból álló kendők,
szőnyegek, párnák, kígyók és korlátok.
37

Építmények vízzáróságának és tűzállóságának fokozására szolgáló építési, karbantartási és felújítási

munkák; olajeltávolítási szolgáltatások olajtalanító felszerelések biztosítása, alkalmazása és használata által.
( 111 ) 236.925
( 151 ) 2022.01.20.
( 210 ) M 21 01404
( 220 ) 2021.04.01.
( 732 ) Huszár Péter 10%, East Grinstead (GB)
Gonda Attila 10%, Szeged (HU)
Kovács Péter 22.5%, Budapest (HU)
Sári Ferenc 52.5%, Mezőkovácsháza (HU)
Ján Zoltán 5%, Siófok (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EXOLINE
( 511 ) 1

Cement adalékanyagok habarcs és beton vízzáróságának és tűzállóságának fokozására; ipari vegyi termékek

olajtalanításhoz; olajmegkötő- és szűrőanyagok vegyi, ásványi anyagokból, nyers műanyagból, ásványi rostos és
üvegszálas anyagok olajfelszíváshoz; adalékanyag olaj elválasztáshoz, olaj szeparáláshoz; adalékanyag olaj
megkötéséhez.
19

Nem fém építőanyagok; fokozottan vízzáró és tűzálló habarcs és beton építőanyagok; pára és vízzáró

adalékanyag; adalékanyag vakolathoz; adalékanyag betonhoz; adalékanyag habarcshoz; adalékanyag
csemperagaszóhoz; adalékanyag gipszhez; adalékanyag egyéb cementalapú termékhez; adalékanyag
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víztaszításhoz; adalékanyag vízzáráshoz; adalékanyag falszárításhoz; adalékanyag kötésgyorsításhoz;

adalékanyag képlékenyítéshez; adalékanyag páraáteresztéshez; lúg és salétromálló adalékanyag; vízzáró adalék
betonelem gyártáshoz; vízzáró adalék térkőhöz; vízzáró adalék födémekhez; vízzáró adalék medencékhez,
víztárolókhoz; vízzáró adalék műemlékekhez; vízzáró adalék épületekhez (tégla, beton, vályogtégla, vegyes
falazat).
21

Ásványi rostos és üvegszálas anyagok, amennyiben a 21. osztályba tartoznak; ásványi rostos és üvegszálas

kígyók és szőnyegek és hasonló térbeli alakzatok folyékony anyagok vagy folyékony gázok átmeneti
megkötéséhez, termékek olajtalanításához, mégpedig lényegében ásványi rostból vagy üvegszálból álló kendők,
szőnyegek, párnák, kígyók és korlátok.
37

Építmények vízzáróságának és tűzállóságának fokozására szolgáló építési, karbantartási és felújítási

munkák; olajeltávolítási szolgáltatások olajtalanító felszerelések biztosítása, alkalmazása és használata által.
( 111 ) 236.939
( 151 ) 2022.01.21.
( 210 ) M 21 01839
( 220 ) 2021.05.06.
( 732 ) ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)
( 740 ) Dr. Melicher Csilla, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Biocidok; fertőtlenítőszerek.

A rovat 95 darab közlést tartalmaz.
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