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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 235.563
( 151 ) 2022.02.17.
( 210 ) M 21 00826
( 220 ) 2021.03.03.
( 732 ) Dr. Horváth Péter, Biharugra (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Hústermékek; baromfihús termékek; fagyasztott baromfihúsok.

( 111 ) 235.867
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 00822
( 220 ) 2021.03.03.
( 732 ) VÁROS-KÉP Nonprofit Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; marketing; marketingszolgáltatások.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; élő előadásokkal kapcsolatos

szolgáltatások, televíziós műsor gyártása, szolgáltatása, műsorszórás, televíziós műsor készítése, TV-s műsorok
szerkesztése, vágása.
( 111 ) 236.517
( 151 ) 2021.12.20.
( 210 ) M 21 00313
( 220 ) 2021.01.28.
( 732 ) Biotech GmbH Magyarországi Fióktelepe, Diósd (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Róbert, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

44

Orvosi szolgáltatások.

( 111 ) 236.835
( 151 ) 2022.01.03.
( 210 ) M 21 01087
( 220 ) 2021.03.10.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
M477
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Humán gyógyszerészeti készítmények, kivéve bébiételek és központi idegrendszeri betegségekkel és

rendellenességekkel kapcsolatos gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek
bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 111 ) 236.991
( 151 ) 2022.01.26.
( 210 ) M 21 02307
( 220 ) 2021.06.10.
( 732 ) Pax Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Nanshan District, Shenzhen (CN)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Biztonsági tokenek [titkosító eszközök]; interaktív érintőképernyős terminálok; pénztárgépek; berendezések

bankkártyás fizetéshez, pénzfelvételhez a vásárlás helyén; elektronikus termékcímkék; elektronikus chipek;
videoképernyők; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások; letölthető mobiltelefon-alkalmazások; letölthető
számítógépes programok (letölthető szoftverek); rögzített vagy letölthető számítógépes szoftverplatformok;
mágneses személyazonosító kártyák; vonalkódolvasók; jelszavas billentyűzetek; elektronikus aláíró táblák;
hálózati kommunikációs berendezések; rögzített számítógépes szoftverek; adatfeldolgozó berendezések;
akkumulátor töltők; USB kábelek; akkumulátorok; arcfelismerő eszközök; mobiltelefonok; okostelefonok; chipek
[integrált áramkörök]; elektronikus fizetőterminálok, E-fizető szoftver; elektronikus fizetések feldolgozására
szolgáló készülékek; hitelkártyás fizetések elektronikus feldolgozására szolgáló készülékek; bankkártya
terminálok; elektronikus gépek hitelkártyák olvasásához; szoftver a biztonságos hitelkártya tranzakciók
megkönnyítéséhez; telefon terminálok; elektronikus pénztárgép rendszerekhez használt számítógépes programok;
hangriasztók.
42

Technológiai kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; ipari formatervezés;

csomagolástervezés; számítógépes szoftverek tervezése; számítógépes szoftverek karbantartása; számítógépes
szoftverek frissítése; tanácsadás számítógépes hardverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatban;
meghajtóprogram és operációs rendszer szoftverek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése; számítógépes
szoftver tanácsadás; számítástechnikai tanácsadás; adatbiztonsággal kapcsolatos tanácsadás; adattitkosítási
szolgáltatások; számítógépes platformok fejlesztése; szoftver, mint szolgáltatás [SaaS]; szoftverüzemeltetés, mint
szolgáltatás [SaaS].
( 111 ) 236.993
( 151 ) 2022.01.26.
( 210 ) M 21 02119
( 220 ) 2021.05.28.
( 732 ) Primo Water Holdings UK Limited, Haydock, St. Helens (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Ivóvíz.

( 111 ) 237.001
( 151 ) 2022.01.26.
( 210 ) M 21 02817
( 220 ) 2021.07.21.
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( 732 ) Kozák Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

( 740 ) Dr. Tattayné Dr. Baski Ágnes ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Asztali vizek, ásványvizek, citromos sörök, gyümölcs ízesítésű sörök, energiaitalok, gyömbéres üdítőital,

gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, smoothie-k, sörök, szénsavas víz, szódavíz, szörpök italokhoz,
szörpök limonádéhoz, üdítőitalok, vizek, zöldséglevek.
33

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

aperitifek, borok, brandy, borpárlat, cseresznyepálinka, digesztívek (likőrök és szeszes italok), égetett szeszes
italok, gin, gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, nem söralapú kevert alkoholos
italok, koktélok, likőrök, rum, szeszes italok, vodka, whisky.
( 111 ) 237.026
( 151 ) 2022.01.27.
( 210 ) M 21 03047
( 220 ) 2021.08.18.
( 732 ) Horváth Ferenc, Tapolca (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális tevékenység, zenekari szolgáltatások zenés rendezvényszervezéssel.

( 111 ) 237.093
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 20 00824
( 220 ) 2020.03.17.
( 732 ) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; tejszínhab és tejtartalmú kenhető termékek.

( 111 ) 237.111
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 01335
( 220 ) 2021.03.29.
( 732 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) SÁGA ROPPANT FINOM ÚJDONSÁGOK
( 511 ) 29

Hús, baromfihús.

( 111 ) 237.117
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 01505
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( 220 ) 2021.04.13.
( 732 ) Eisenbart Antal Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 43

Vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];

bútorok, abroszok, étkészletek és felszerelések bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; ételfelszolgáló eszközök
kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; konyhai munkalapok bérbeadása azonnal fogyasztható
ételek készítésére; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre
készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel
előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;
ételek díszítése; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és
italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok
felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és
bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételszobrászat; ételkészítési szolgáltatások; ételkészítés
megrendelésre; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;
ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és
italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; szolgáltatások ételek biztosításához; éttermi szolgáltatások
étel elvitelre árusításához; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; étel- és italkészítéssel kapcsolatos
információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások;
éttermi foglalások és ételek megrendelése; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital
szolgáltatásával kapcsolatban; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; tanácsadási
szolgáltatások az étel és ital catering területén; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátó berendezések
bérbeadása.
( 111 ) 237.118
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 01665
( 220 ) 2021.04.23.
( 732 ) KÉPEZŐ Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csalló Krisztina, Budapest
( 541 ) Artkoffer
( 511 ) 41

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

( 111 ) 237.119
( 151 ) 2022.02.17.
( 210 ) M 21 01669
( 220 ) 2021.04.24.
( 732 ) Lajter Imre, Nyíradony (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 237.120
( 151 ) 2022.02.17.
( 210 ) M 21 01672
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Gábor Attila Norbert, Balatonföldvár (HU)
( 740 ) Dr. Vargha András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, nevesítve gyógymasszázson alapuló, csípő rehabilitációt elősegítő

gyakorlatok módszere.
( 111 ) 237.129
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 01851
( 220 ) 2021.05.07.
( 732 ) Németh Abigél, Zalaegerszeg (HU)
( 541 ) Földanya Központ
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 111 ) 237.130
( 151 ) 2022.02.17.
( 210 ) M 21 01856
( 220 ) 2021.05.08.
( 732 ) Kiss Richárd, Budakeszi (HU)
( 541 ) Binary Life csoport
( 511 ) 9

Adatkommunikációs hardverek; adatvédelmi szoftver; elektronikus eszközök szoftverfunkcióinak kezelésére

használatos köztes szoftverek; rendszertámogató szoftverek; elektronikus készülékek és eszközök oktatáshoz és
tanításhoz; letölthető számítógépes szoftverek blokklánc technológiához.
35

Online árverési ajánlattételi, licitálási szolgáltatások; online kereskedelmi szolgáltatások, amelyek során az

árverezendő termék közzététele és a licitálás is az interneten keresztül történik.
M481
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Jótékonysági adománygyűjtési tevékenységek szervezése; jótékonysági alapok szolgáltatásai; jótékonysági

célú alapok létrehozása (pénzgyűjtés); értékpapír befektetési szolgáltatások egyéni befektetők számára; értékpapír
befektetési szolgáltatások; értékpapír keresekedelem; oktatás pénzügyi támogatásával kapcsolatos
szaktanácsadás; pénzügyi tranzakciók blokklánc segítségével.
42

Adathitelesítés blokklánc segítségével; adattárolás blokklánc segítségével.

( 111 ) 237.131
( 151 ) 2022.02.17.
( 210 ) M 21 01858
( 220 ) 2021.05.10.
( 732 ) Rocker Bt., Baja (HU)
( 541 ) szervető
( 511 ) 18
25

Táska.
Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 237.134
( 151 ) 2022.02.17.
( 210 ) M 21 02012
( 220 ) 2021.05.19.
( 732 ) Ballavári Tímea, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Kártyák; oktató kártyák; könyvek; tájékoztató könyvek; nyomtatott oktatási anyagok; hirdetési kiadványok;

közlemények, kiadványok; oktató jellegű kiadványok; rendszeresen megjelenő kiadványok; rendszeresen
megjelenő nyomtatott kiadványok; nyomtatott publikációk.
28

Tarot kártyák [játékkártyák].

35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: kártyák; oktató kártyák; könyvek; tájékoztató könyvek; nyomtatott oktatási anyagok; hirdetési
kiadványok; közlemények, kiadványok; oktató jellegű kiadványok; rendszeresen megjelenő kiadványok;
rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; nyomtatott publikációk; tarot kártyák [játékkártyák].
41

Önismereti tanfolyamok [oktatás]; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek

és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; személyiségfejlesztő tréning; személyiségfejlesztő tanfolyamok;
könyvek és magazinok megjelentetése; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; oktatáshoz
kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok fejlesztése; elektronikus könyvek és folyóiratok online
megjelentetése; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási anyagok kiadása;
coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában; képzési
vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; elektronikus kiadványok
megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; kiadványok megjelentetése;
nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem
letölthetők; online kiadványok megjelentetése; multimédia publikációk; elektronikus publikációk biztosítása;
könyvek publikálása és kiadása; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.
45

Lelki tanácsadás; kártyavető szolgáltatások; személyre szóló jóslás tarot kártyából; spiritiszta tanácsadás.

( 111 ) 237.135
M482
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( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 02014
( 220 ) 2021.05.19.
( 732 ) Vitalweb Plus Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) Nanoptis
( 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.
( 111 ) 237.136
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 02015
( 220 ) 2021.05.19.
( 732 ) Radnai Márk, Esztergom (HU)
( 740 ) dr. Németh Veronika, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

internetes reklámozási szolgáltatások; koncertek promóciója [reklámozása]; grafikus reklámozási szolgáltatások;
honlapforgalom optimalizálása; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
közönségszolgálati szolgáltatások; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból;
médiakapcsolati szolgáltatások; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; televíziós vásárlási műsorok készítése; hirdetési- és
reklámszolgáltatások.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; színházi előadások bemutatása;

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; cosplay
szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zeneszolgáltatás az internetről; divatbemutatók
szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; élő
előadások bemutatása; élő előadások készítése; élő előadások szervezése; élő előadások szervezése és
bemutatása; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; feliratozás (filmeké);
filmek feliratozása; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmforgalmazás;
filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése; filmrendezés, a
reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem
reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; nem letölthető digitális hangfelvételek
szolgáltatása az internetről; hangfelvételek szerkesztése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; helyfoglalás szórakoztató
eseményekre; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; színházjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; karaoke
szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások
bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; on-line elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel
kapcsolatos szolgáltatások; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szépségversenyek szervezése; színházi produkciók; színházi szolgáltatások; színházi
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foglalási szolgáltatások; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; jegyfoglalási

szolgáltatások színházi előadásokra; mozi és színházi szolgáltatások; színházi előadások vezetése; színházi
előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi produkciós szolgáltatások; színházi show-k készítése;
színházi show-k rendezése; színházi szórakoztatás; szórakoztatás színházi előadások formájában; szinkronizálás;
színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós
szórakoztatás; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszerkesztési
szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések
kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók.
( 111 ) 237.137
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 02016
( 220 ) 2021.05.19.
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 32

Sörök.

( 111 ) 237.139
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 02019
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) Stari-Ker Kft., Tapolca (HU)
( 541 ) Brill Aqua
( 511 ) 32

Ásvány- és szénsavas vizek; ásványvíz [italok]; ásványvizek; asztali vizek; desztillált ivóvíz; forrásvíz;

gleccservíz; gyümölcs ízesítésű vizek; ivóvíz; ízesített ásványvíz; ízesített vizek; lítiumos vizek; nem
gyógyhatású ásványvíz; palackozott víz; szénsavas ásványvíz; szénsavas víz; szénsavas víz [szódavíz]; szénsavas
vizek; szénsavmentes víz; szódavíz; szódavizek; tápanyaggal dúsított víz; teakivonatokat tartalmazó vízalapú
italok; tisztított ivóvíz; termékek szénsavas vizek előállításához; vitamint tartalmazó ivóvíz; vízalapú funkcionális
italok; vizek [italok]; víz felhasználásával készült egyéb alkoholmentes italok.
( 111 ) 237.145
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 02029
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) LR Health & Beauty Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szabó M. István Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Étrendkiegészítő italok; kazein étrendkiegészítők; humán étrendkiegészítők; táplálkozási kiegészítők;

kolosztrum kiegészítők.
29

Aloe vera emberi fogyasztásra elkészítve.

31

Aloe vera növények; aloe vera, friss, étkezési célra.

32

Aloe vera levek; aloe vera italok; aloe vera italok, alkoholmentes.

35

Étrendkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

44

Táplálkozási információk nyújtása; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban.

( 111 ) 237.146
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( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 02031
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) Kiszeli Róbert, Kecskemét (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Beágyazott szoftverek; játék szoftver; szórakoztató szoftverek; applikációs szoftver; internetről letölthető

számítógépes játékprogramok [szoftverek]; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mobil
alkalmazások; elektronikus játékszoftverek mobiltelefonokhoz; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; szoftverek
és alkalmazások mobil eszközökhöz.
42

Számítógépes szoftverfejlesztés; szoftver készítés; szoftverfejlesztés; szoftverkészítés, karbantartás és

adaptálás; szoftvertervezés okostelefonokhoz; videojáték-szoftverek fejlesztése; számítógépes játékszoftverek
tervezése és fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése a mobilalkalmazások területén.
( 111 ) 237.147
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 02032
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) Bite László Dániel, Szeged (HU)
( 541 ) DSA. Dani Still Athletics
( 511 ) 41

Csoportos edzés oktatása; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés;

testedzéssel kapcsolatos oktatás; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; sportedzői tevékenység;
sport- és fitneszszolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; formában tartó sporttevékenységek
oktatása, fitnesz oktatás; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; súlyzós edzéssel kapcsolatos
edzőtermi szolgáltatások; személyi edzői szolgáltatások.
( 111 ) 237.149
( 151 ) 2022.02.21.
( 210 ) M 21 02034
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest (HU)
( 541 ) GAZDAHANG
( 511 ) 9

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

41

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

42

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

( 111 ) 237.151
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 02194
( 220 ) 2021.06.01.
( 732 ) BSF Systems Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 541 ) Grinsect
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák,

műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
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Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő állatok;

táplálékok és italok állatoknak.
( 111 ) 237.157
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 02208
( 220 ) 2021.06.03.
( 732 ) Méry Zoltán, Budaörs (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Cukrászati termékekhez zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; csomagolópapír; fóliák és

tasakok csomagoláshoz; hírlevelek; katalógusok; papírcsomagoló anyagok kenyér- és különböző pékárukhoz;
papírzacskók; prospektusok; termékismertetők; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zsírpapír,
viaszpapír.
30

Bejglik; briósok; croissant-ok; cukrászati készítmények; édes kiflik töltelékekkel; édestészták töltelékekkel;

édességek; feldolgozott magok fűszerezési használatra; fagyasztott tészták; félkész tészták; gofri; gluténmentes
kenyerek- és pékáruk; gluténmentes pékáruk; gyömbérkenyér, hamburgerek; hot dog kiflik; hot dogok
[szendvicsek]; kalácsok; kiflik; kruton (pirított zsemlekocka); kenyér; kenyér kovásszal; kenyér kovász nélkül,
macesz; mézeskalács; kétszersültek; kenyérfélék magokkal; különböző típusú lisztek felhasználásával készülő
kenyér- és pékáruk; lisztek; lisztalapú gombócok; lepények; lisztből készült tészták; magvas toast kenyérszeletek;
panírmorzsák; péksütemények; sütemények; süteménytészta; süteményekhez való tészta; tésztafélék különböző
töltelékek felhasználásával; toast kenyerek; toast szeletek; zab alapú pékáruk; zsömlék.
35

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

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

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

futárszolgálató szolgáltatási tevékenységek.
( 111 ) 237.165
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 02543
( 220 ) 2021.06.25.
( 732 ) Szentkirályi Magyarország Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) Egy csepp Magyarország
( 511 ) 29

Tejes italok, főként tejet tartalmazó.

30

Kávé alapú italok.

32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,
alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek; citromos sör [shandy]; energiaitalok; gyömbéres
üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok;
készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; komlókivonatok sör
előállításához; kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej; méz
alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas
italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy
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zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szárított gyümölcsökből készült

alkoholmentes italok; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok,
nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas
vizek előállításához; üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].
( 111 ) 237.175
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 19 03888
( 220 ) 2019.12.20.
( 732 ) Magyar RTL Telelvízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Seres Zsuzsánna, Budapest
( 541 ) sorozat maraton
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

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

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

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];
diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 237.176
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 19 03903
( 220 ) 2019.12.23.
( 732 ) Kocsárdi Csaba, Budapest (HU)
Vasas Péter, Mezőkövesd (HU)
( 541 ) Life 2.0
( 511 ) 5

Ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; gyógyszeres táplálék-kiegészítők; készítmények
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adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; gyógyszerek és természetes

gyógykészítmények.
( 111 ) 237.181
( 151 ) 2022.02.17.
( 210 ) M 21 02722
( 220 ) 2021.07.12.
( 732 ) Trend 4All Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Német Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 237.182
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 02724
( 220 ) 2021.07.09.
( 732 ) Doxmand Hungary Kft., Pázmándfalu (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
( 511 ) 9

Biztonsági riasztóberendezések; elektromos riasztókészülékek; érzékelők, szenzorok; vezérlőpanelek

riasztókhoz; biztonsági riasztók; biztonsági riasztók (nem járműhöz); riasztó és vészjelző berendezések;
riasztórendszerek; riasztópanelek; riasztócsengők; elektromos riasztócsengők; riasztósípok; riasztók; akusztikai
riasztók, nem járművekhez; távirányítású riasztók (nem lopásgátló riasztók).
( 111 ) 237.211
( 151 ) 2022.02.09.
( 210 ) M 21 01053
( 220 ) 2021.03.08.
( 732 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Wéber Péter, Budapest
( 541 ) HuaShi BaiDu
( 511 ) 5
30

Étrendkiegészítő emberek és állatok számára.
Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

( 111 ) 237.212
( 151 ) 2022.02.09.
( 210 ) M 21 01055
( 220 ) 2021.03.08.
( 732 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Wéber Péter, Budapest
( 541 ) HuaShi FangWen Yin
( 511 ) 5
30

Étrendkiegészítő emberek és állatok számára.
Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.
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( 111 ) 237.215
( 151 ) 2022.02.11.
( 210 ) M 21 02590
( 220 ) 2021.06.29.
( 732 ) Kis Andrea, Budapest (HU)
dr. Nagy Dániel, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Szabolcs Károly, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Művészeti alkotások bérbeadása.

( 111 ) 237.216
( 151 ) 2022.02.11.
( 210 ) M 21 02589
( 220 ) 2021.06.29.
( 732 ) Kertészek Kis/Nagy Áruháza Kft., Komlóska (HU)
( 541 ) Pocok Tox M
( 511 ) 5

Rágcsálóirtók.

( 111 ) 237.217
( 151 ) 2022.02.11.
( 210 ) M 21 02070
( 220 ) 2021.05.25.
( 732 ) Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

36

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

38

Távközlési szolgáltatások.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

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.

M490

43

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 4. szám, 2022.02.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 111 ) 237.218
( 151 ) 2022.02.11.
( 210 ) M 21 02586
( 220 ) 2021.06.29.
( 732 ) Freakout Media Services Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Imre Márton, Szeged
( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és

bérbeadása; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; cégek bemutatása az interneten és egyéb
médiákban; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; média beszerzési szolgáltatások; média- és
reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média
felhasználásával; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozás,
beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez
kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás és értékesítési promóciós
szolgáltatások; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást;
reklámozás bannerekkel; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási
szolgáltatások; üzleti menedzsment; irodai tevékenységek szolgáltatásai; reklámozás; üzleti menedzsment,
szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szövegek kiadása elektronikus

média formájában; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; online
információk szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban.
( 111 ) 237.221
( 151 ) 2022.02.15.
( 210 ) M 21 02509
( 220 ) 2021.06.23.
( 732 ) Liliom Consult Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Élelmiszerek, italok, ajándéktárgyak kis- és nagykereskedelmi szolgáltatása.

( 111 ) 237.222
( 151 ) 2022.02.16.
( 210 ) M 20 02250
( 220 ) 2020.07.31.
( 732 ) SzínházTV Produkciós Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh Veronika Mária, Budapest
( 541 ) SzínházTV
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó
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tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból;

médiakapcsolati szolgáltatások; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; televíziós vásárlási műsorok készítése.
41

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

lebonyolítása [képzés]; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; cosplay szórakoztató rendezvények
szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési
rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő
berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek
kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem
reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai szolgáltatások
[szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mozifilmek kölcsönzése; művészeti
alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; on-line elérhető elektronikus publikációk,
nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szépségversenyek szervezése; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek
kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;
videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók.
( 111 ) 237.223
( 151 ) 2022.02.16.
( 210 ) M 20 02443
( 220 ) 2020.08.17.
( 732 ) Putnik-Mayer Ivett, Újszentiván (HU)
( 541 ) Gazdiképző
( 511 ) 41

Állatidomítás, kiképzés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; gyakorlati képzés; könyvkiadás; rádió- és televízióműsorok készítése.
( 111 ) 237.225
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 03096
( 220 ) 2021.08.25.
( 732 ) Seenger Mónika Etelka, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 237.226
( 151 ) 2022.02.18.
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( 210 ) M 21 01182
( 220 ) 2021.03.19.
( 732 ) Hernyák Kft., Etyek (HU)
( 554 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok, sörök kivételével; égetett szeszes italok, gin, brandy, pálinka.

( 111 ) 237.228
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 02051
( 220 ) 2021.05.21.
( 732 ) Nagy Attila Áron, Budapest (HU)
( 740 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Pulicorn
( 511 ) 25

Ruházati cikkek; cipők; fejfedők; pólók; pulóverek.

30

Kávé; tea; chiliszósz; csípős chilipaprikaszósz; ízesítőként használatos chili paszta.

32

Sörök; sör alapú italok.

41

Videorögzítés; szórakoztatás podcaston keresztül; podcastok létrehozása [írása]; hangfelvétel készítés;

szórakoztató hangfelvételek gyártása.
A rovat 45 darab közlést tartalmaz.
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