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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BQ
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR

Andorra
Egyesült Arab Emirátusok
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Angola
Afrikai Országok Iparjogvédelmi
Szervezete (ARIPO)
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Bonaire, Sint Eustasius és Saba
Brazília
Bahama-szigetek
Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi
Hivatal (BOIP)
Belorusszia
Belize
Kanada
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kongó
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica

CU
CV
CW
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM
EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD
GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT

Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Curaçao
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország
Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
Ecuador
Észtország
Egyiptom
Nyugat-Szahara
Európai Unió Szellemi Tulajdoni
Hivatala (EUSZTH)
Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
Eritrea
Spanyolország
Etiópia
Finnország
Fidzsi-szigetek
Falkland-szigetek (Malvin-szigetek)
Faröer-szigetek
Franciaország
Gabon
Nagy-Britannia
Az Öböl menti Arab Államok
Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
Grenada
Grúzia
Guernsey
Ghána
Gibraltár
Grönland
Gambia
Guinea
Egyenlítői-Guinea
Görögország
Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
Guatemala
Bissau-Guinea
Guyana
Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
Honduras
Horvátország
Haiti
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HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
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MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
SS
ST
SV
SX
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR

Mauritius
Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama
Peru
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Portugália
Palau
Paraguay
Katar
Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal
(CPVO)
Románia
Szerbia
Oroszországi Föderáció
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
Dél-Szudán
Săo Tomé és Principe
Salvador
Sint Maarten (holland rész)
Szíriai Arab Köztársaság
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország

TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO
WS
XN
XU
XV
YE
ZA
ZM
ZW

Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Szentszék
Saint Vincent és Grenadine
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
Szamoa
Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
Új Növényfajták Oltalmára létesült
Nemzetközi Unió (UPOV)
Visegrádi Szabadalmi Intézet
(VSZI)
Jemen
Dél-afrikai Köztársaság
Zambia
Zimbabwe

(60)

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi
rovatokban közzétételi szám (70)
vagy lajstromszám; használati
minta és formatervezési minta
rovatokban lajstromszám; a
megadott szabadalmak, a
megadott növényfajta- oltalmak, a megadott használati
(80)
minta oltalmak és a megadott
formatervezési mintaoltalmak
rovatokban a lajstromszámhoz
kapcsolt dátum a megadó határozat kelte
(13) a publikáció fajtája a WIPO
16. szabványa szerint
(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsőbbség vagy
kedvezmény, illetve a módo(90)
sítási elsőbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve
UPOV Egyezmény szerinti elsőbbség adatai
(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok
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(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve
használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti osztályozás (formatervezési minta rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom címe, a növényfajta fajneve, latin neve, a használati
minta címe, a formatervezési
minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve
a formatervezési minta fényképe vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban a főigénypont (a jellemző ábrával)
Összefüggő bejelentések, szabadalmak, kiegészítő oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak,
használati minták adatai
(62) megosztás esetén a korábbi
szabadalmi, növényfajta- oltalmi, illetve használati minta
bejelentés ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belső elsőbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő
A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
Az Európai Szabadalmi Egyezmény
szerinti adatok, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék első magyarországi
forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte, vala-
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(93)
(94)
(95)
(96)
(97)

(98)

mint az engedélyezett termék
neve
a termék első közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány címe (a termék megnevezése) és a termék típusa
az európai (EP) bejelentés
adatai
az európai (EP) bejelentés
közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben történt
meghirdetési adatai
a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghoszszabbítása iránti kérelem
napja

A publikáció fajtája (a WIPO 16.
szabványa szerint)
A

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9
T1
T2
T3
T4
T5

1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele, illetve közzététel nélkül megadott szabadalmak meghirdetése
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések közzététele és tájékoztatás az elvégzett újdonságkutatásról
1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi bejelentések, növényfajta-oltalmak
közzététele
Külön tájékoztatás az 1996. január
1-je utáni bejelentési nappal rendelkező szabadalmi bejelentésekben
a közzétételt követően elvégzett
újdonságkutatásokról
Megadott szabadalmak, növényfajta-oltalmak
Korlátozott szabadalmak
Helyreigazítás a szabadalmi leírások bibliográfiai adataiban
Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
Európai szabadalmi bejelentések
igénypont fordításának közzététele
Tájékoztatás európai szabadalmak
szövege fordításának benyújtásáról
Európai szabadalmi bejelentések
igénypontjai fordítás-kijavításának
közzététele
Európai szabadalmak szövege fordítás-kijavításának közzététele
Tájékoztatás az Európai Szabadalmi

(553) mozgás- vagy multimédia
Egyezmény szerinti felszólalási elmegjelölés
járásban módosítással fenntartott
(554) térbeli megjelölés
európai szabadalmak szövege for(555) hologrammegjelölés
dításának benyújtásáról
(556) hangmegjelölés
T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos
Egyezmény szerinti korlátozási ellapjában történő közzététel
járásban módosítással fenntartott
napja
európai szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
(591) szín- vagy színes megjelölés
T7 Korlátozott európai szabadalom
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
adatai
szövege fordításának bibliográfiai
(641) megosztás esetén a korábbi
adataiban
bejelentés ügyszáma
T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
(646) megosztás esetén a korábbi
szövege fordításában
védjegy lajstromszáma
T10 Európai szabadalom igénypontokon
(660) a belső elsőbbség adatai
kívüli szövegének magyar nyelvű
(700) A jogosult, a képviselő és az engefordítása
délyes adatai
U8 Helyreigazítás a használati minta(731) bejelentő
oltalmi leírások bibliográfiai adata(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
iban
lajstrom szerinti jogosult vagy
U9 Helyreigazítás a használati mintaa lajstromozási eljárásban
oltalmi leírásokban
résztvevő bejelentő
(740) képviselő
Védjegy és földrajzi árujelző adatok
(791) engedélyes
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)
A rovatok rendezési elvei
(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám
(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszűnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja
(200) Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
(250) a bejelentés benyújtásának
helye
(300) Uniós elsőbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő
közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzétételt tartalmazó lap száma
(500) Egyéb adatok
(511) az árujegyzék vagy a termékjegyzék a Nizzai Megállapodás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel
(540) a földrajzi árujelző megnevezése
(541) a megjelölés közönséges
írásmóddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(552) pozíció- vagy mintázat megjelölés
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A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési
mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott formatervezési mintaoltalmak adatai
a Locarnói Megállapodás szerinti osztályonként csoportosítva, az első helyen
szereplő bejelentők nevének betűrendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
meg.
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
négyjegyű kódok az adott rovatok tartalmára utalnak a WIPO 17. szabványa
szerint.
A szabadalmi bejelentések közzététele
című rovatban a T betűvel kezdődő dokumentumszám az 1996. január 1-je előtti
bejelentési nappal rendelkező teljes
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő dokumentumszám halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
bejelentések az ügyszám, a megadott
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajstromszám szerinti sorrendben jelennek
meg.
A védjegy és földrajzi árujelző bejelentések a bejelentők nevének betűrendjében,
a lajstromozások lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 21 02768
( 220 ) 2021.07.15.
( 731 ) Trinety Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 03430
( 220 ) 2021.09.30.
( 731 ) Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Sopron (HU)
( 740 ) Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; szálláshelyek nyújtása.

37

Szálláshelyek belső kialakítása [építés]; üdülési szálláshelyek építése.

43

Ideiglenes szállásadás; szállodai szállásbiztosítás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek;

turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás]; vállalati vendéglátás (étel és ital
szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];
vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03660
( 220 ) 2021.10.25.
( 731 ) Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes hardver és letölthető szoftver a fizetési tranzakciók, banki tranzakciók és bankkártya

szolgáltatások megkönnyítésére, kezelésére; számítógépes hardver és letölthető szoftver a számlafizetéssel
kapcsolatos adatok elektronikus feldolgozásához és továbbításához; számítógépes hardver és letölthető szoftver a
készpénzkifizetési szolgáltatásokhoz, bankjegykiadó automatákhoz, tranzakciók hitelesítéséhez,
útvonalválasztáshoz, engedélyezéshez és elszámoláshoz, csalások felderítéséhez és ellenőrzéséhez, katasztrófa
utáni helyreállításhoz és titkosítási szolgáltatásokhoz; távközlési és elektromos készülékek és műszerek, úgymint
adatrögzítő, -átviteli és -lejátszó készülékek, beleértve a hangot és a képet is; könyvelőgépek; pénzügyi számlák
globális számítógépes hálózaton keresztül történő nyomon követésére, kezelésére és elemzésére szolgáló

M520
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készülék; számítógépes hardver és letölthető szoftver a helyi és nagy kiterjedésű számítógépes hálózatok

fejlesztéséhez, karbantartásához és használatához; memóriakártyák olvasására szolgáló rendszerek, és
memóriákban, úgymint integrált áramköri memóriákban és bankkártya memóriákban lévő adatok olvasására
szolgáló rendszerek; letölthető elektronikus kiadványok; nyomtatóberendezés adatfeldolgozó rendszerekhez és
pénzügyi tranzakciós rendszerekhez; kódolók és dekóderek; modemek; számítógépes hardver és letölthető
szoftver az elektronikus úton történő fizetési tranzakciók megkönnyítésére vezeték nélküli hálózatokon, globális
számítógépes hálózatokon és/vagy mobil távközlési eszközökön keresztül; számítógépes hardver és letölthető
szoftver a titkosítási kulcsok, digitális tanúsítványok és digitális aláírások létrehozásához; letölthető számítógépes
szoftver a magánszemélyek, bankok és pénzügyi intézmények által használt bizalmas ügyfél információk
biztonságos adattárolására, visszakeresésére és továbbítására; számítógépes hardver és letölthető szoftver, amely
megkönnyíti a rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) eszközök és a rádiófrekvenciás azonosító (RFID)
eszközök azonosítását és hitelesítését; letölthető számítógépes szoftver, amely egy digitális pénztárcát tartalmaz a
kiskereskedelmi kuponokhoz, utalványokhoz, utalványkódokhoz és kedvezményekhez való hozzáféréshez,
valamint hűség- vagy pénzjutalmak megszerzéséhez; digitális pénztárcát tartalmazó letölthető számítógépes
szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az ár-összehasonlító információk, a termékértékelések,
egyéb kiskereskedelmi weboldalakra mutató linkek és más kedvezményekkel kapcsolatos információk elérését;
érintés nélküli fizetési terminálokhoz kapcsolódó szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára
az érintés nélküli mobilkereskedelmi tranzakciók elfogadását, a hűség igazolására szolgáló okmányok érintés
nélküli bemutatását, valamint a kuponok, kedvezmények, árengedmények, utalványok és különleges ajánlatok
érintés nélküli beváltását; letölthető számítógépes szoftver kriptovaluta tranzakciók kezelésére és ellenőrzésére a
blokklánc technológia alkalmazásával; letölthető számítógépes szoftver kriptográfiai kulcsok generálására a
kriptovaluták fogadásához és elköltéséhez; letölthető számítógépes szoftver a kriptovaluta tárcaként való
használatára; letölthető számítógépes szoftver a blokklánc-alapú leltár- és ellátás-lánc menedzsmenthez; letölthető
számítógépes szoftver a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos információk elérésére, olvasására és nyomon
követésére egy blokkláncban; mobiltelefonokban, NFC és RFID eszközökben használható integrált áramköri
chipek; mágneses kódolású kártyák és integrált áramköri chipet tartalmazó kártyák ("okos kártyák"); kódolt
biztonsági kártyák; hologrammal impregnált kártyák (kódolt); feltöltőkártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti
kártyák, chipkártyák, részletfizetési kártyák, tároltérték kártyák, elektronikus adathordozó kártyák, fizetőkártyák;
bankkártyák, úgymint mágnesesen kódolt bankkártyák és mágneses memóriát, valamint integrált áramköri
memóriát használó bankkártyák; bankkártyaolvasók; mágneskódos kártyaolvasók, elektronikus adathordozó
kártyaolvasók, elektronikus titkosító egységek; számítógépes hardverek és letölthető szoftverek pénzügyi
szolgáltatásokhoz, illetve banki és távközlési ágazatban való használatra; letölthető számítógépes szoftver,
amelynek célja, hogy lehetővé tegye az intelligens kártyák interakcióját a terminálokkal és kártyaolvasókkal;
telefonokba és más kommunikációs eszközökbe beágyazott számítógépes chipek; távközlési berendezések;
árusítóhelyi tranzakciós terminálok és számítógépes szoftverek a tranzakciós, azonosító és pénzügyi információk
továbbítására, megjelenítésére és tárolására a pénzügyi szolgáltatásokban, illetve banki és távközlési iparágakban
történő felhasználásra; rádiófrekvenciás azonosító eszközök (transzponderek); elektronikus ellenőrző készülék a
feltöltő kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák és fizetőkártyák hitelességének ellenőrzéséhez;
bankautomaták; a fent említett áruk alkatrészei és tartozékai.
36

Pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információ; pénzügyi támogatás; pénzügyi szolgáltatások, úgymint, banki

szolgáltatások, hitelkártya szolgáltatások, betétikártya szolgáltatások, fizetőkártya szolgáltatások, részletfizetési
kártya szolgáltatások, tárolt értékkel rendelkező kártyákon keresztül kínált előre fizetett kártyás szolgáltatások,
elektronikus hitel- és terhelési tranzakciók, számlafizetési és prezentációs szolgáltatások, készpénzkifizetés, csekk
hitelesítés, csekkbeváltás, betét-hozzáférési és bankautomata szolgáltatások, tranzakció-engedélyezési és
elszámolási szolgáltatások, tranzakciók egyeztetése, készpénzkezelés, összevont alapok elszámolása, konszolidált
jogvita-feldolgozás, pénzmozgással kapcsolatos szolgáltatások a fizetési kártyák területén, elektronikus fizetési
szolgáltatások, fizetési műveletekkel kapcsolatos hitelesítési és ellenőrzési szolgáltatások; elektronikus
pénzátutalási és valutaváltó szolgáltatások; kriptovaluta fizetési szolgáltatások; blokklánc technológiát alkalmazó
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kriptovalutaváltó szolgáltatások; pénzügyi információk nyújtása a kriptovalutákkal kapcsolatban; pénzügyi

értékelő és kockázatkezelési szolgáltatások mások számára a fogyasztói hitelek területén; pénzügyi információk
terjesztése globális számítógépes hálózaton keresztül; pénzügyi elemzés és tanácsadás; a kártyabirtokosok által a
bankjegykiadó automatákon keresztül végzett pénzügyi tranzakciók feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatások;
pénzügyi nyilvántartások vezetése; értéktárolt elektronikus pénztárcával kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus
banki szolgáltatások globális számítógépes hálózaton keresztül; pénzügyi bankelszámolási szolgáltatások;
ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan értékbecslés; ingatlanbefektetés-menedzsment; ingatlanbefektetéssel
kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanbiztosítással kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás;
ingatlanközvetítés; ingatlan értékbecslés; ingatlanügynöki szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlan
ügyintézés; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek ügyintézése; ingatlanhitelek nyújtása; ingatlanfejlesztéssel
kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi közvetítői szolgáltatások;
tőkebefektetés ingatlanokba; kereskedelmi ingatlanbefektetéssel kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanvásárlással
kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanértékesítéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanok
bérbeadása; ingatlanügyletekkel kapcsolatos vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlan
portfólió menedzsment; jelzálogfinanszírozás és vagyonbiztosítás; fizetési megoldásokkal, banki tevékenységgel,
hitelkártyákkal, betéti kártyákkal és fizetőkártyákkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; a fent említett
szolgáltatásokkal kapcsolatos információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03836
( 220 ) 2021.11.15.
( 731 ) "Csépe és Társai" Élelmiszer- és Vegyiáru-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Mátraszőlős (HU)
( 740 ) Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

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

aperitifek; borok; brandy, borpárlat; cseresznyepálinka; digesztívek (likőrök és szeszes italok); égetett
szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcstartalmú
alkoholos italok, nem söralapú; kevert alkoholos italok, nem sör alapú; koktélok; körtebor; likőrök; rum; szeszes
italok; vodka; whisky.
( 210 ) M 21 03837
( 220 ) 2021.11.15.
( 731 ) "Csépe és Társai" Élelmiszer- és Vegyiáru-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Mátraszőlős (HU)
( 740 ) Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ALAPOZÓ
( 511 ) 33

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

aperitifek; borok; brandy, borpárlat; cseresznyepálinka; digesztívek (likőrök és szeszes italok); égetett
szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcstartalmú
alkoholos italok, nem söralapú; kevert alkoholos italok, nem sör alapú; koktélok; körtebor; likőrök; rum; szeszes
italok; vodka; whisky.
( 210 ) M 21 03838
( 220 ) 2021.11.15.
( 731 ) "Csépe és Társai" Élelmiszer- és Vegyiáru-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Mátraszőlős (HU)
( 740 ) Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KICSI REZES
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Alkoholos eszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; almabor; alkoholos italok (sörök kivételével);

aperitifek; borok; brandy, borpárlat; cseresznyepálinka; digesztívek (likőrök és szeszes italok); égetett
szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcstartalmú
alkoholos italok, nem söralapú; kevert alkoholos italok, nem sör alapú; koktélok; körtebor; likőrök; rum; szeszes
italok; vodka; whisky.
( 210 ) M 21 03842
( 220 ) 2021.11.15.
( 731 ) Nagy Barna, Debrecen (HU)
Ferencz Mónika, Budapest (HU)
( 541 ) MaintenApp
( 511 ) 9

Adatkezelő szoftverek; letölthető felhőalapú szoftverek; szoftverek a mesterséges intelligencia és a gépi

tanulás integrálásához a big data terén; interaktív üzleti szoftverek; leltárkészítő számítógépes szoftverek;
logisztikai szoftverek; menedzsment információs rendszer (MIS) szoftverek; üzletfolyamat-kezelő [BPM]
szoftverek; üzleti szoftverek; vállalati erőforrás-tervező [ERP] szoftverek; vállalati tartalmak kezelésére szolgáló
[ECM] szoftverek; valós idejű kollaboratív szerkesztési [RTCE] platformok [szoftverek];
mesterségesintelligencia-szoftverek; ipari folyamatvezérlő szoftverek; ipari szoftverek; okosgyártás szoftverek;
adatbázisszerver-szoftverek; tartalomkezelő szoftverek; webalkalmazás-szoftverek; karbantartás menedzsment
szoftver.
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szoftver mint szolgáltatás [SAAS]; gépi

tanulásra szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [SAAS]; mesterséges intelligencia platformok
szoftver mint szolgáltatásként [SAAS]; mély neurális hálózatokhoz való szoftvert tartalmazó szoftver mint
szolgáltatás [SAAS]; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; folyamatellenőrzésre szolgáló
számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, fejlesztése és
frissítése; számítógéppel segített karbantartás menedzsment tervezése; mérnöki tanácsadó szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03846
( 220 ) 2021.11.16.
( 731 ) Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 21 03847
( 220 ) 2021.11.09.
( 731 ) Tátrai László, Tököl (HU)
( 546 )
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Elektronikus audio készülékek; HI-FI audio készülékek, berendezések; alkatrészek és szerelvények audio

készülékekhez; audio-video készülékek.
( 210 ) M 21 03848
( 220 ) 2021.11.02.
( 731 ) Suppan Boldizsár Tamás, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Magyarországról származó pólók, pulóverek, sapkák, kabátok, sportruhák, fürdőruhák, nadrágok, ingek, női

ruhák, cipők, zoknik, fehérneműk.
( 210 ) M 21 03849
( 220 ) 2021.11.15.
( 731 ) ALLRYS Europe Kft., Pannonhalma (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
( 511 ) 29
30

Zöldség és hús tartalmú készételek.
Rizs és tészta alapú készételek.

( 210 ) M 21 03853
( 220 ) 2021.11.16.
( 731 ) WSB Vendéglátóipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és

házhozszállítás területén.
39

Éttermi ételszállítás.

43

Bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi
szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel
rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi
tájékoztató szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; szállodai éttermi
szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03857
( 220 ) 2021.11.16.
( 731 ) Siófoki Szakképzési Centrum, Siófok (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
( 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
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konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási
létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs
és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; vizsgaszervezés [oktatási]; oktatási
felmérések, vizsgálatok; vizsgafelkészítő iskolai tanfolyamok; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási
tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és
tesztek szervezése.
42

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

( 210 ) M 21 03860
( 220 ) 2021.11.16.
( 731 ) Grófo-Kozák László, Szolnok (HU)
( 740 ) Prédl Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

41

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

( 210 ) M 21 03868
( 220 ) 2021.11.17.
( 731 ) Onkogen Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Komorowiczné Dr. Köves Judit, Budapest
( 541 ) VIDACULEM
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények.

( 210 ) M 21 03891
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) BGB Interherb Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Egészség újraindítva
( 511 ) 5

Étrend- és táplálékkiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; nem

gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők;
gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; vitamin- és ásványianyag-készítmények;
humán étrendkiegészítők.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03892
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) Szilas Pál, Pécs (HU)
( 541 ) Estate & More
( 511 ) 36

Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;

ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek;
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ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan; ingatlanügynökségek

szolgáltatásai; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületek adásvételével
kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; föld adásvételéhez kapcsolódó ingatlanügynökségi szolgáltatások;
földek bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi
értékelése; ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése; saját tulajdonú ingatlan lízingje; tanácsadási
szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; épületek bérbeadása; épületek bérbeadásával foglalkozó
ügynökségek és brókercégek; földek bérbeadása; házak bérbeadása; földek bérbeadásával foglalkozó
ügynökségek és brókercégek; földek bérbeadásával kapcsolatos tájékoztatás; ingatlan bérbeadási ügyintézés;
ingatlanok bérbeadása; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;
irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; irodák [ingatlanok] bérbeadása;
lakáskezelés bérbeadása; lakások bérbeadása; lakások, stúdiók és szobák bérbeadása; kereskedelmi épületek
bérbeadása; üzlethelyiségek bérbeadása, lízingje.
( 210 ) M 21 03894
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) GANZ-GÉMTECH Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Adagolóberendezések gőzkazánokhoz; adagolók [gépalkatrészek]; adagoló-porlasztók; anyagmozgató gépek

berakodáshoz és kirakodáshoz; áramfejlesztő generátorok (l); áramfejlesztő generátorok (2); árbocdaruk,
oszlopdaruk; árokásók [ekék]; aszfaltkészítő gépek; áttételek gépekhez; áttételek, nem szárazföldi járművekhez;
autódaruk; automata kezelőgépek [manipulátorok]; bányafúrók, bányászati talajfúrók; bányaművelő gépek;
bányászati kitermelő gépek; befejező megmunkálógépek; befogóeszközök szerszámgépekhez; betétek
szűrőgépekhez; betonkeverők [gépek]; boronák; csapágyak; csapágyak [gépalkatrészek]; csapágyak
sebességváltók tengelyéhez; csapágybakok, csapágykonzolok gépekhez; csapágyházak, csapágytokok
[gépalkatrészek]; csapok [gépek, hajtóművek vagy motorok részei]; csapószelepek, visszacsapószelepek
[géprészek]; csónakmotorok, hajómotorok (1); csónakmotorok, hajómotorok (2); daruk [emelő és felvonó
szerkezetek]; döngölőgépek; dróthúzó gépek; dugattyúk [gépek vagy motorok részei]; dugattyúk hengerekhez;
dugattyúk motorokhoz; dugattyú szegmensek; ekék; ekevasak; elektródák hegesztőgépekhez; elektromos
hegesztőkészülékek (1); elektromos hegesztőkészülékek (2); elektromos hegesztőkészülékek (3); elektromos
hegesztőkészülékek (4); elektromos ívhegesztő készülékek; elektromos ívvágó készülékek; emelő berendezések
(1); emelő berendezések (2); emelőgépek, felvonók [liftek] (1); emelőgépek, felvonók [liftek] (2);
emelőszerkezetek [gépek]; enyvezőgépek; érckezelő gépek; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez;
faipari, famegmunkáló gépek; fékbetétek, nem járművekhez (1); fékbetétek, nem járművekhez (2); fékpofák, nem
járművekhez; fék szegmensek, nem járművekhez; felvonóláncok [gépalkatrészek]; felvonóvezérlő készülékek;
fémfeldolgozó gépek; festékszórók (1); festékszórók (2); festőgépek; fogaskerekes áttételek, nem szárazföldi
járművekhez; fogasléces emelők; fordulatszám csökkentő áttételek, nem szárazföldi járművekhez;
forgattyúházak, karterek gépekhez és motorokhoz; forgattyúkarok [gépalkatrészek]; forgattyús tengelyek,
főtengelyek; forrasztólámpák; földmunkagépek (1); földmunkagépek (2); földmunkagépek (3); földmunkagépek
(4); fújtatók [gépalkatrészek]; fúrófejek [gépalkatrészek]; fúrógépek; fúrókoronák [gépalkatrészek];
fúrótokmányok [gépek részei]; fúvógépek; függő támaszok [gépalkatrészek]; fűrészasztalok [géprészek];
fűrészgépek; fűrészlapok [géprészek]; galvanizáló készülékek; galvanotechnikai gépek; gázhegesztő gépek (1);
gázhegesztő gépek (2); gázzal működő forrasztópisztolyok; gázzal működő hegesztőpisztolyok; gázzal működő
lángvágók; gépállványok; gépkerekek; golyóscsapágyak; golyóscsapágy-gyűrűk; gördülőcsapágyak gépekhez;
görgők, csigák, tárcsák; görgők, csigák, tárcsák [géprészek]; görgős hidak; gőzgépek; gőzgépek kazánjai;
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gőzkalapácsok; gőzkondenzátorok [gépalkatrészek]; gőz-olaj szeparátorok; gőzzel tisztító készülékek;

gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz; gyújtógyertyák belső égésű motorokhoz; gyújtómágnesek;
hajlítógépek; hajtóláncok, nem szárazföldi járművekhez; hajtómotorok, nem szárazföldi járművekhez; hajtórudak
gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez; hengerek gépekhez; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez;
hengerfejek motorokba; hengerművek, hengersorok; hengerművek, hengersorok hengerei; hidraulikus motorok és
hajtóművek; hidraulikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; hőcserélők [gépalkatrészek];
hűtőradiátorok motorokhoz és hajtóművekhez; izzítógyertyák dízelmotorokhoz; kalapácsok [gépalkatrészek];
kardántengelyek nem szárazföldi járművekhez; kaszáló- és aratógépek (1); kaszáló- és aratógépek (2); kaszáló- és
aratógépek (3); katalizátorok (1); kazáncsövek [géprészek]; kazánkőgyűjtők gépek kazánjaihoz; kefék,
elektromos működtetésű [gépalkatrészek]; kefék [gépalkatrészek]; kések [gépalkatrészek]; kiegyenlítő,
kiegyensúlyozó gépek; kompresszorok hűtőgépekhez; kondenzáló berendezések; konverterek acélművekbe;
kovácsfújtatók; kovácsgépek, kovácsprések [süllyesztékes kovácsoláshoz]; kőmegmunkáló gépek; kötélgyártó
gépek; nyomóhengerek gépekhez (2); nyomólemezek; nyomószelepek [géprészek]; olajfinomító gépek; önolajozó
csapágyak; öntödei gépek; öntőformák [géprészek]; pengék [gépalkatrészek]; pengetartók [gépalkatrészek];
rakodórámpák; repülőgépmotorok (1); repülőgépmotorok (2); rugók [géprészek]; sebességváltók, nem szárazföldi
járművekhez; sínfektető gépek; sűrített levegős gépek (1); sűrített levegős gépek (2); sűrített levegős szivattyúk;
szabadonfutók, nem szárazföldi járművekhez; szabályozók [géprészek]; szelepek [géprészek]; szénaforgató
gépek; szénakötő, szénakötöző gépek; szerelvények gőzkazánokhoz; szerszámgépek; szerszámok [géprészek];
szíjak motorokhoz és hajtóművekhez; sziták, rosták, szűrők [gépek vagy géprészek]; szivattyúk ellenáramos
úszáshoz; szivattyúk fűtőberendezésekhez; szivattyúk [gépek]; szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek
részei]; szivattyúmembránok; szűrőgépek; szűrők [gépek vagy motorok részei]; szűrők hűtőlevegő tiszítására
motorokhoz; szűrőprések; tágulási tartályok [gépalkatrészek]; takarmányprések; talajművelő gépek
mezőgazdasági használatra; teherfelvonók, emelők, csörlők; tekercsek, orsók, csévék [géprészek]; tengelycsapok
[gépalkatrészek]; tengelyek gépekhez; tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (1); tengelykapcsolók,
nem szárazföldi járművekhez (2); tengelykapcsolók, tengelykötések [gépek]; termikus lándzsák, lángfúrók
[gépek]; tokok, házak [gépalkatrészek]; tölcsérek mechanikus kiöntéshez; töltőgépek; töltőkompresszorok,
feltöltőkompresszorok; tömítések [hajtóművek részei]; tömszelencék [géprészek]; túlhevítők; turbinák, nem
szárazföldi járművekhez; turbókompresszorok; útépítő gépek; úthengerek; úttisztító gépek [önjáró]; üvegező
gépek; üvegmegmunkáló gépek; üvegvágó gyémántok [gépalkatrészek]; vágógépek, vágószerszámok (1);
vágógépek, vágószerszámok (2); vagonemelők; vágó-, sorjázógépek; vákuumszivattyúk [gépek]; váltakozó áramú
generátorok; vasalógépek; vasútépítő gépek; védőlapok, védőpajzsok [gépalkatrészek] (1); védőlapok,
védőpajzsok [gépalkatrészek] (2); ventilátorok motorokhoz és hajtóművekhez; vésők gépekhez; vészhelyzeti
áramfejlesztő generátorok; vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz; hajtóművekhez; vagy; vezérműtengelyek
Járműmotorokhoz; vezetők, sínek gépekhez; villanymotorok, nem szárazföldi járművekhez; vízmelegítők
[géprészek]; víztelenítő gépek; vízturbinák; vulkanizáló berendezések, készülékek; zárógépek ipari célokra;
zúzógépek, aprítógépek ipari használatra; zúzógépek, örlőgépek (1); zúzógépek, őrlőgépek (2); zúzógépek,
őrlőgépek (3); zsírzógyűrűk [géprészek]; zsírzószelencék [gépalkatrészek] (1); zsírzószelencék [gépalkatrészek]
(2); kürtök gőzkazánokhoz; lapátos, kanalas kotrók [mechanikus]; leeresztő csapok; légkondenzátorok (1);
légkondenzátorok (2); lendkerekek, lendítőkerekek gépekhez; lengéscsillapítók dugattyúi [géprészek];
levegőelszívó gépek; levegőszivattyúk [garázsfelszerelések]; magasnyomású mosóberendezések; malomipari
gépek; mángorlógépek; marógépek; meghajtószerkezetek, nem szárazföldi járművekhez; mélyfúró berendezések,
úszó vagy nem úszó; menetfúró és menetvágó gépek; menetvágó gépek; motorok, nem szárazföldi járművekhez;
motoros fűrészek; motoros kultivátorok; nyomáscsökkentők [géprészek]; nyomásszabályozók [géprészek];
nyomóhengerek gépekhez (1).
( 210 ) M 21 03902
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Petrisor János kamarai jogtanácsos, Szerencsejáték Zrt., Budapest

( 541 ) V-sport
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 210 ) M 21 03903
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Petrisor János kamarai jogtanácsos, Szerencsejáték Zrt., Budapest
( 541 ) V-sport Pro
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 210 ) M 21 03904
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Petrisor János kamarai jogtanácsos, Szerencsejáték Zrt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 210 ) M 21 03905
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Petrisor János kamarai jogtanácsos, Szerencsejáték Zrt., Budapest
( 541 ) Virtuális játékélmény - valódi tétek
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 210 ) M 21 03979
( 220 ) 2021.11.23.
( 731 ) San Felice Kft., Budapest (HU)
( 546 )
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Tea; teák (nem gyógyászati célú).

( 210 ) M 21 03983
( 220 ) 2021.11.23.
( 731 ) Bejczi Károly, Göd (HU)
( 541 ) DUNA-PARTI GROUP HUNGARY
( 511 ) 36

Ingatlankezelési szolgáltatások; lakótelepekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások;

lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségekkel kapcsolatos
ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; irodai
helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ipari létesítményekkel kapcsolatos ingatlankezelési
szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások;
épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; bevásárlóközpontokkal kapcsolatos
ingatlankezelési szolgáltatások.
39

Csónakok, hajók parkolása; hajók és csónakok kikötésével kapcsolatos szolgáltatások; hajók tárolása; hajók

vízre bocsátása; hajókikötési lehetőség biztosítása; vízi járművek, jachtok, csónakok és hajók tárolása.
45

Temetkezési szolgáltatások; temetkezési vállalkozás.

( 210 ) M 21 03996
( 220 ) 2021.11.23.
( 731 ) Dr. Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 04002
( 220 ) 2021.11.23.
( 731 ) Csutor László, Ózd (HU)
( 541 ) Cappucchino Partyzenekar
( 511 ) 41

Élő zenei előadások.

( 210 ) M 21 04003
( 220 ) 2021.11.23.
( 731 ) Sicher-Bau Kft., Pécs (HU)
( 541 ) Vándor Zserbó
( 511 ) 35

Cukrászipari és édesipari termékek forgalmazása.

( 210 ) M 21 04004
( 220 ) 2021.11.24.
( 731 ) Kapi és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bilkei-Gorzó Dávid, Budapest
( 541 ) KA-FA
( 511 ) 20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
( 210 ) M 21 04018
( 220 ) 2021.11.25.
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( 731 ) Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) INSTALL
( 511 ) 6

Fém csőrendszerek; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; csőcsatlakozók fémből.

11

Radiátorok; fűtőtestek központi fűtéshez.

19

Vízvezetékek, nem fémből.

20

Elzárók, nem üvegből, fémből vagy gumiból.

( 210 ) M 21 04023
( 220 ) 2021.11.25.
( 731 ) Mészáros Csaba, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) red cat
( 511 ) 31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
( 210 ) M 21 04028
( 220 ) 2021.11.26.
( 731 ) RMC MedLife Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Losonci Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

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

( 210 ) M 21 04029
( 220 ) 2021.11.26.
( 731 ) RMC MedLife Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Losonci Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RMC Clinics
( 511 ) 44

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

( 210 ) M 21 04033
( 220 ) 2021.11.25.
( 731 ) Molnár Erzsébet, Békéscsaba (HU)
( 541 ) SZERELEMCSOKI
( 511 ) 30

Csokoládék, töltött csokoládé, csokoládé utánzatok, alkoholos csokoládé, csokoládé édességek, vegán forró

csokoládé.
( 210 ) M 21 04248
( 220 ) 2021.12.16.
( 731 ) WSB Vendéglátóipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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( 210 ) M 21 04254
( 220 ) 2021.12.16.
( 731 ) Maráczi István, Szentendre (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 511 ) 9

Hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangreprodukáló készülékek;

hangfeldolgozó berendezések; hangkeverő berendezések; videomagnók, képmagnók; videokamerák; elektromos
és elektronikus effekt egységek hangszerekhez; digitális hangfeldolgozók, hangprocesszorok; analóg
hangmódosítók; audio interfészek; audiovizuális vevőkészülékek; equalizerek [audio készülékek]; adatfeldolgozó
készülékek, berendezések; válaszjeladók [transzponderek]; megafonok; hangszórók, hangosbemondók,
megafonok; felügyeleti berendezések; fejhallgatók; hangerősítők; erősítők hangszerekhez; audio keverők;
hangkeverő, audio keverő konzolok; színpadvilágítás-szabályozók; mikrofonok; akusztikus kapcsolók; audio
kábelek; audio kábelek csatlakozói; jelátvivő kábelek információtechnológiához, audiovizuális eszközökhöz és
távközléshez; audio expanderek; billentyűzetek audio, video és digitális jelek irányítására; információtechnológia
és audiovizuális berendezések; audioadapterek; biztonsági készülékek audio jelek feldolgozásához; hangtesztelő,
audio tesztelő berendezések; audio időzítők, hangidőzítők.
15

Hangszerek; hangszerek tartozékai; elektromos hangszerek; szintetizátorok [hangszerek]; billentyűs

hangszerek; elektronikus billentyűzetek [hangszerek]; billentyűk, billentyűzetek hangszerekhez; hangszerek
tartására kialakított állványok; elektronikus szintetizátorok mint hangszerek; speciálisan kialakított táskák
hangszerekhez; elektronikus zenei berendezések és hangszerek; audiojelek létrehozására szolgáló eszközökkel
felszerelt hangszerek; tokok hangszerekhez; moduláris szintetizátorok; hangmodulok; eurorack modulok;
eurorack házak; hangszerek, amelyek audiojelek átalakítására szolgáló készülékeket foglalnak magukban.
( 210 ) M 21 04263
( 220 ) 2021.12.17.
( 731 ) Bárány Péter, Budapest (HU)
( 541 ) Mákvirág
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 21 04266
( 220 ) 2021.12.17.
( 731 ) SOMMER KAPUTECHNIKA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Fém építőanyagok; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; fém görgők garázsajtókhoz; fém mennyezeti

függesztőpályák, sínek ajtókhoz; fém védőrácsok; fémből készült tolózárak, reteszek, mint ajtószerelvények;
fémkapuk; garázskapuk fémből; vasalatok ajtókhoz és ablakokhoz (fém -); vaskapuk; vezetősínek fémből
tolóajtókhoz.
( 210 ) M 21 04268
( 220 ) 2021.12.17.
( 731 ) SOMMER KAPUTECHNIKA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Fém építőanyagok; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; fém görgők garázsajtókhoz; fém mennyezeti
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függesztőpályák, sínek ajtókhoz; fém védőrácsok; fémből készült tolózárak, reteszek, mint ajtószerelvények;

fémkapuk; garázskapuk fémből; vasalatok ajtókhoz és ablakokhoz (fém -); vaskapuk; vezetősínek fémből
tolóajtókhoz.
( 210 ) M 21 04271
( 220 ) 2021.12.18.
( 731 ) Digital Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GRAVITY INFORMATION EXCHANGE
( 511 ) 9
35

Számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.
Üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
kereskedelmi információs ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; felhasználói
értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra.
36

Pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül.

( 210 ) M 21 04379
( 220 ) 2021.12.29.
( 731 ) WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nem horkolok, csak azt álmodom, hogy traktor vagyok
( 511 ) 25

Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi
képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,
párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák
csecsemők és kisgyermekek számára.
( 210 ) M 22 00049
( 220 ) 2022.01.09.
( 731 ) Seres Dániel, Budapest (HU)
( 541 ) Budapest Beyond Sightseeing
( 511 ) 39

Egyéni idegenvezetői szolgáltatások; egynapos kirándulások szervezése; körutak és városnézések

megszervezése és lebonyolítása; városnézések vezetése; idegenvezetési szolgáltatások; városnéző túrák
szervezése, lebonyolítása; városnéző utak, körutak szervezése; városnézések megszervezése; városnéző körutak
és egynapos kirándulások tervezése és szervezése; utazások, túrák szervezése; utazásszervezés, túraszervezés;
városnézés [turizmus].
( 210 ) M 22 00372
( 220 ) 2022.02.09.
( 731 ) Szabó István, Szolnok (HU)
( 740 ) Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 546 )
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Építőipari szolgáltatások.

A rovat 42 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 237.249
( 151 ) 2022.03.14.
( 210 ) M 22 00283
( 220 ) 2022.01.28.
( 732 ) 4iG Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest
( 556 )

Az MP3 fájl elérése:
http://epub.hpo.hu/e-kutatas/aa?_p=CCF2FFA839471BB7468395634CF4A0A0
( 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.
38

Távközlési szolgáltatások.

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 ) 237.250
( 151 ) 2022.03.14.
( 210 ) M 22 00282
( 220 ) 2022.01.28.
( 732 ) 4iG Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
38

Távközlési szolgáltatások.

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 ) 237.255
( 151 ) 2022.03.14.
( 210 ) M 22 00358
( 220 ) 2022.02.08.
( 732 ) Adevinta Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Puskás Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) hahu.hu
( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

Szórakoztatás.

( 111 ) 237.298
( 151 ) 2022.03.14.
( 210 ) M 21 03879
( 220 ) 2021.11.17.
( 732 ) Hülitzerné Veress Katalin, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Zoltán Gábor, Budapest
( 541 ) dermaver
( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; kozmetikai cikkek; kozmetikai bőrápolószerek;

kozmetikai testápoló készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikumok; kozmetikumok egyéni használatra;
kozmetikumok és kozmetikai készítmények; nem gyógyhatású bőrápoló folyadékok; nem gyógyhatású fejbőr
kezelő készítmények; nem gyógyhatású folyadékok, oldatok; nem gyógyhatású kozmetikumok; kozmetikai
pakolások; arctisztító tonik; hűsítőkeverék; szárítókeverék; lemosótej; vitaminos bőrnyugtató krém;
szemránckrém; testápoló krém; láb és kézbőrpuhító krém.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; gyógyszeres és fertőtlenítő szappanok és tisztítószerek; gyógyszeres
száraz samponok; vegyi készítmények higiéniai célokra; bőrápoló gyógyhatású készítmények gyógyászati
használatra; gyógyhatású hajnövesztő szerek.
( 111 ) 237.381
( 151 ) 2022.03.14.
( 210 ) M 22 00114
( 220 ) 2022.01.13.
( 732 ) Ízes Élmény Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)
( 740 ) Monori Ügyvédi Iroda, Pécs
( 541 ) PEZSGŐHÁZ
( 511 ) 41
43

Szórakoztatás; nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátás; időleges szállásadás.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 21 02614
( 220 ) 2021.06.30.
( 731 ) Bodor Attila, Cegléd (HU)
( 740 ) Földi Julianna Veronika, Budapest
( 541 ) 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, megkötőssapkák; golfsapkák; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó
fejpántok; kerékpáros sapkák; muffok; muffok [ruházat]; napellenzők; napellenzők [fejfedők]; napellenzők
[ruházat]; napvédő kalapok; sapkák; símaszkok; sísapkák; sport fejfedők [kivévesisakok]; 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; dzsekikmotorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként; dzsekik,
széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák
[hurkolt/kötöttáruk]; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes ruhák; elöl gombolós hawaiimintás 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 nőifürdőruhák 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; fodrászbeterítőkendők; frakkok; francia
bugyik; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák;
fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,
úszódresszek; futball mezreplikák, 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,
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melegítőfelsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok; karmelegítők [ruházat]; kendők[ruházat];

kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kezeslábas overallok; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok
[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, melegítőalsók; 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; nőifürdőruhák; 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]; pufikabátok, dzsekik.
37

Gépjármű gumiabroncs szerelés és javítás; autók alvázvédelmének szolgáltatásai; autók olajozása, zsírozása;

autómosási szolgáltatások; autótisztítás; csónakok részeinek és tartozékainak karbantartása és javítása; gépjármű
javítása; gépjárművek belsőterének javítása; gépjárművek karbantartása; gépjárművek motorjainak tuningolása;
gépjárművek teljeskörű tisztítása; gépkocsi-karosszéria javításával kapcsolatos szolgáltatások; gépkocsi tisztítás
és autómosás; gépkocsik karbantartása és javítása;gépkocsik út menti javítása; járműkárpitozás és javítás;
járműmosás; járműtakarítás; járművek alvázvédelmének szolgáltatásai; járművek átvizsgálása, nagyjavítása;
járművek felújítása; járművek karbantartása, szervizelése és javítása; járművekhez járóalvázrészek és
karosszériák javítása és karbantartása; kerékpárok javítása és karbantartása; légi járművek karbantartása, javítási
szolgáltatások; motorok tuningolása; repülőgépek külső és belső tisztítása; szárazföldi járművek karbantartása és
javítása;bútorasztalos munkák [javítás]; bútorfelújítás, restaurálás; bútorfestés; bútorjavítás; bútorok javítása;
bútorok karbantartása; bútorok lakkozása, fényezése; járműülések kárpitozása; kárpitjavítás; kárpitozás;
konyhabútorok javítása; szekrényekjavítása; szekrények újraburkolása; újrakárpitozás; ruhajavítás; ruhák
felújítása; ruházat karbantartása és javítása; textiláruk javítása és karbantartása; ülések huzattal való ellátása;
varrás [javítás]; vászonnemű vasalása.
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; audiovizuálisprezentációs 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; elektronikuskönyvtári szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz (beleértve az archív
információkat) szöveg, audio és/vagy video információ formájában; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;
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előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előrefelvett szórakoztató anyagok bemutatása;

énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; esküvői szórakoztatás megszervezése; falfestő-művészeti
szolgáltatások; fantázia sport ligákkal, szövetségekkel kapcsolatos szolgáltatások; felvonulásokszervezése;
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 bárszolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatásai; klubszolgáltatások [diszkó];
koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi
kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és kulturálisesemények 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
szervezéseés bemutatása; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított szórakoztatási
szolgáltatások; szórakoztatás; szórakoztatás lézershow-k formájában; szórakoztatás nyújtása globális
kommunikációs hálózaton keresztül; szórakoztatásszépségversenyek formájában; szórakoztatás telefon útján;
szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú show-k
rendezése; szórakoztatási célú ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási és szabadidőslétesítmények 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 party- rendezvény
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-besorolásiszolgáltatások 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-kkészítése; 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.
44

Állatkozmetika; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; barnító szalon

és szolárium által nyújtott szolgáltatások; barnító szalonok; bőrápolási szolgáltatások; borbély szolgáltatások;
fodrász szolgáltatás; fodrászat; gyantázási szolgáltatások szőr eltávolítására embereknek; hajápolási
szolgáltatások; hajegyenesítő szolgáltatások; hajfonási szolgáltatások; hajgöndörítő szolgáltatások; hajmelírozási
szolgáltatások; hajmosás; hajszínező szolgáltatások; hajvágás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások;
higiéniai szolgáltatások emberek számára; körömápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési
szolgáltatások; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; lábápolási szolgáltatások; manikűr és pedikűr
szolgáltatások; pedikűr szolgáltatások; sminkszolgáltatások; 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 emberek
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részére; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; szőrtelenítő szolgáltatások

embereknek; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások; testékszerek behelyezése; testékszerek
felhelyezése; tetoválás; tetoválások kozmetikai lézerkezelése; tetoválások lézeres eltávolítása; tetoválószalonok
szolgáltatásai.
( 210 ) M 21 03565
( 220 ) 2021.10.14.
( 731 ) ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LEFISYO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; ópiátfüggőség kezelésére használt szerek; fájdalomcsillapító készítmények;

opioid fájdalomcsillapítók; az előzőek mindegyike humángyógyászati felhasználásra, és egyik sem
állatgyógyászati felhasználásra.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 233.332
( 151 ) 2021.01.13.
( 210 ) M 19 02545
( 220 ) 2019.08.15.
( 732 ) Kovács Attila, Velence (HU)
( 740 ) dr. Gál Zsuzsanna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; nyakörvek,

pórázok és ruházat állatok számára.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 235.007
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 19 02917
( 220 ) 2019.09.24.
( 732 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)
( 740 ) dr. Bercsényi Erika, Győr
( 554 )

( 511 ) 33

Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő gyümölcspárlat alapú likőr.

( 111 ) 237.108
( 151 ) 2022.02.24.
( 210 ) M 21 01165
( 220 ) 2021.03.18.
( 732 ) Bartha Zoltán, Dunakeszi (HU)
( 541 ) Időszerződés
( 511 ) 36

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

( 111 ) 237.123
( 151 ) 2022.02.01.
( 210 ) M 21 01679
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Joycruise Kft., Albertirsa (HU)
( 546 )
( 511 ) 12
39

Járművek; vízi közlekedési eszközök.
Hajózással kapcsolatos szolgáltatás, hajózási ügynökségi szolgáltatás.

( 111 ) 237.124
( 151 ) 2022.02.01.
( 210 ) M 21 01681
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( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Göklerné Szabó Ilona, Debrecen (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Képzés és oktatás; oktatás, tanítás; oktatási szolgáltatások coaching formájában; parapszichológus képzés;

parapszichológus oktatás; parapszichológusok képzése; parapszichológusok oktatása.
( 111 ) 237.125
( 151 ) 2022.02.01.
( 210 ) M 21 01682
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Török-Kmoskó Judit, Erdőkertes (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció; humán erőforrás részlegként való működés mások számára;

humánerőforrás-menedzsment; konzultáció személyzeti kérdésekben; segítségnyújtás személyzeti kérdésekben;
szaktanácsadás személyzeti kérdésekben, személyzeti management; személyzeti szolgáltatások; személyzeti
tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások.
( 111 ) 237.126
( 151 ) 2022.02.24.
( 210 ) M 21 01684
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Pannon Busz- Rent Kft., Kozármislény (HU)
( 546 )
( 511 ) 39

Személyszállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 237.127
( 151 ) 2022.02.01.
( 210 ) M 21 01685
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládéból készült tortadísz.

( 111 ) 237.128
( 151 ) 2022.02.01.
( 210 ) M 21 01838
( 220 ) 2021.05.07.
( 732 ) YUVA Kft., Hidas (HU)
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( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; energiaitalok; gyömbéres üdítőital;
gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; üdítőitalok; zöldséglevek (italok).
( 111 ) 237.132
( 151 ) 2022.02.01.
( 210 ) M 21 01859
( 220 ) 2021.05.10.
( 732 ) Honosiné Máhr Ágnes, Tatabánya (HU)
( 546 )

( 511 ) 45

Adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; biztonsági szolgáltatások; engedélyező hatósági szolgáltatások;

engedélyeztetési szolgáltatások áruk gyártásához kapcsolódóan (jogi szolgáltatások).
( 111 ) 237.133
( 151 ) 2022.02.01.
( 210 ) M 21 01860
( 220 ) 2021.05.10.
( 732 ) Honosiné Máhr Ágnes, Tatabánya (HU)
( 546 )

( 511 ) 45

Adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; biztonsági szolgáltatások; engedélyező hatósági szolgáltatások;

engedélyeztetési szolgáltatások áruk gyártásához kapcsolódóan (jogi szolgáltatások).
( 111 ) 237.138
( 151 ) 2022.02.01.
( 210 ) M 21 02017
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) Qiu Zhiwen, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 541 ) HODO
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; célzott marketing; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok
szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi; vagy
reklámcélokra; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása
[reklámtáblák]; import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések
kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti
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kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási
szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; keresőmotor-optimalizálás
reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált
műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti
kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs
stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében;
marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok
frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi
szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás;
piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók
kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok
igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;
segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,
hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés
[telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási
műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások
hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása
kereskedelmi vagy marketingcélokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti
információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti
könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és
tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti
projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél
megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati
kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása
harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
( 111 ) 237.142
( 151 ) 2022.02.01.
( 210 ) M 21 02022
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) Juhász Gábor, Budapest (HU)
Tóth Béla, Törökbálint (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest
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( 541 ) ITINER REPO
( 511 ) 16

Papír alapú tanítási és oktatási anyagok; kézikönyvek és útmutatók; formanyomtatványok; űrlapok; 3D-s

matricák, bármely felületre; adatfeldolgozó programok nyomtatott formában; archiváló tároló lapok;
számlafüzetek; számlatömbök; számítógépekkel kapcsolatos nyomtatott kiadványok; számítógépes hardver
felhasználói kézikönyvek; számítógépes kézikönyvek, útmutatók; számítógépes programok nyomtatott formában;
számítógépes szoftverekkel kapcsolatos katalógusok.
41

Integrált digitális feladatkezelő rendszerekkel kapcsolatos képzések és oktatások szervezése alkotóműhelyek

szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és
lebonyolítása; mentorálás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; személyes oktatófórumok
rendezése és levezetése.
42

Államigazgatás, kereskedelem, szolgáltatás, ipar és termelés területén működő szervezetek részére

szoftvertervezés és -fejlesztés; integrált digitális feladatkezelő szoftverek kidolgozása és üzemeltetése
vállalatirányítási rendszerek területére, pénzügyi és értékesítési folyamatokra, jogi folyamatokra, üzemeltetési és
eszközmenedzsment folyamtokra, humánpolitikai folyamatokra, oktatási programokra, minőségbiztosítási
rendszerekre, banki folyamatokra, biztosítási folyamatokra, általános termelési folyamatokra, értékesítési
folyamatokra, beszerzési folyamatokra, szerződéskezelésekre, számlakezelési folyamatra, számítástechnikai
folyamatokra, üzemeltetési folyamatokra, eszközmenedzsment folyamatokra, humánpolitikai folyamatokra,
minőségellenőrzésre, államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyek folyamataira, számítástechnikai és
programozással kapcsolatos információk nyújtása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés,
adatokkal való visszaélés felderítése; számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfrissítések;
szoftverkarbantartások; szoftvertervezések.
( 111 ) 237.143
( 151 ) 2022.02.01.
( 210 ) M 21 02023
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) Juhász Gábor, Budapest (HU)
Tóth Béla, Törökbálint (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest
( 541 ) ITINER PLATFORM
( 511 ) 16

Papír alapú tanítási és oktatási anyagok; kézikönyvek és útmutatók; formanyomtatványok; űrlapok; 3D-s

matricák, bármely felületre; adatfeldolgozó programok nyomtatott formában; archiváló tároló lapok;
számlafüzetek; számlatömbök; számítógépekkel kapcsolatos nyomtatott kiadványok; számítógépes hardver
felhasználói kézikönyvek; számítógépes kézikönyvek, útmutatók; számítógépes programok nyomtatott formában;
számítógépes szoftverekkel kapcsolatos katalógusok.
41

Integrált digitális feladatkezelő rendszerekkel kapcsolatos képzések és oktatások szervezése alkotóműhelyek

szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és
lebonyolítása; mentorálás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; személyes oktatófórumok
rendezése és levezetése.
42

Államigazgatás, kereskedelem, szolgáltatás, ipar és termelés területén működő szervezetek részére

szoftvertervezés és -fejlesztés; integrált digitális feladatkezelő szoftverek kidolgozása és üzemeltetése
vállalatirányítási rendszerek területére, pénzügyi és értékesítési folyamatokra, jogi folyamatokra, üzemeltetési és
eszközmenedzsment folyamtokra, humánpolitikai folyamatokra, oktatási programokra, minőségbiztosítási
rendszerekre, banki folyamatokra, biztosítási folyamatokra, általános termelési folyamatokra, értékesítési
folyamatokra, beszerzési folyamatokra, szerződéskezelésekre, számlakezelési folyamatra, számítástechnikai
folyamatokra, üzemeltetési folyamatokra, eszközmenedzsment folyamatokra, humánpolitikai folyamatokra,
minőségellenőrzésre, államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyek folyamataira, számítástechnikai és
programozással kapcsolatos információk nyújtása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés,
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adatokkal való visszaélés felderítése; számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfrissítések;

szoftverkarbantartások; szoftvertervezések.
( 111 ) 237.144
( 151 ) 2022.02.01.
( 210 ) M 21 02026
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) Kékesi Krisztina, Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, tortadíszítések.

( 111 ) 237.148
( 151 ) 2022.02.24.
( 210 ) M 21 02033
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) Reinas Bikinis Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, XI. kerület
( 546 )

( 511 ) 25

Fürdőruhák, úszódresszek; strandruházat.

( 111 ) 237.162
( 151 ) 2022.02.24.
( 210 ) M 21 02377
( 220 ) 2021.06.15.
( 732 ) Floyd & Harris IT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SKELLIT
( 511 ) 9

Rögzítő egység mobil komputerekhez, tabletekhez, mobiltelefonokhoz és okostelefonokhoz; rögzítő és

tartóegység mobil elektronikus készülékekhez, amiket ruházaton és felszerelésen használnak; elektronikus
dokkolók; dokkolóktabletekhez és mobiltelefonokhoz; dokkolók okostelefonokhoz; tartók mobiltelefonokhoz és
tabletekhez; adatbusz interfész egységek tabletekhez és okostelefonokhoz; perifériák számítógépekhez és egyéb
okos készülékekhez; csatlakozó konnektorok mobil elektronikus készülékekhez, tabletekhez és okostelefonokhoz.

( 111 ) 237.177
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 00504
( 220 ) 2021.02.10.
( 732 ) MERGER FOOD Kft., Hajdúnánás (HU)
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( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

( 546 )

( 511 ) 32
33

Energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra].
Alkoholos energiaitalok.

( 111 ) 237.183
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 02726
( 220 ) 2021.07.12.
( 732 ) Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 237.184
( 151 ) 2022.02.24.
( 210 ) M 21 02734
( 220 ) 2021.07.13.
( 732 ) Emiromax International FZ-LLC, Ras Al Khaimah (AE)
( 740 ) Dr. Mészáros Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nevada Security
( 511 ) 45

Éjjeliőr-szolgáltatások; éjjeliőri szolgáltatások; őrszolgálatok; őrző-védő szolgáltatások; személyi

testőrszolgálat; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; fizikai biztonsági tanácsadás; lakásfelügyelet,
házfelügyelet; bolti detektív szolgáltatások.
( 111 ) 237.185
( 151 ) 2022.02.18.
( 210 ) M 21 02886
( 220 ) 2021.07.27.
( 732 ) Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft., Hévíz (HU)
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( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 237.227
( 151 ) 2022.02.24.
( 210 ) M 21 02736
( 220 ) 2021.07.13.
( 732 ) Tukacs Máté, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) Fáy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; fertőtlenítőszerek.

( 111 ) 237.229
( 151 ) 2022.02.24.
( 210 ) M 21 02571
( 220 ) 2021.06.25.
( 732 ) Éless Tímea, Tállya (HU)
dr. Éless Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) éter
( 511 ) 33

Borok; habzóborok.

( 111 ) 237.230
( 151 ) 2022.02.21.
( 210 ) M 21 02665
( 220 ) 2021.07.06.
( 732 ) Farkas Bőrdíszmű Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 18

Ajándéktáskák; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák (clutch); aprópénz tartók; atlétikai

táskák; babahordozó hátizsák; bankjegytartók; bankkártyatartók; bevásárlótáskák; bőr pénztárcák; bőr
levéltárcák; bőrből készült bőröndök; általános célú kerekes sporttáskák; bőrtáskák; bőröndök; cipőtáskák
utazáshoz; csizma- és síbakancstartó táskák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; diplomatatáskák; erszények,
pénztárcák; féloldalas hátizsákok; férfi kézitáskák; gurulótáskák; gurulós bőröndök; háti hordozók; hátizsákok,
hátitáskák; iskolatáskák; hordozótokok, táskák; irattartó tokok; jogosítványtokok; kalapdobozok bőrből;
kalapdobozok utazáshoz; kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására; kerekes bevásárlótáskák, szatyrok; kis
bőröndök; kis erszények, pénztárcák; kisméretű utazótáskák; kofferek (kis utazóládák); kulcstartók bőrből;
levéltárcák; műanyag utazótáskák; műbőr kulcstartó tokok; műbőr utazótáskák; műbőr tokok; multifunkciós
erszények, pénztárcák; művészeti mappák (táskák); nagyméretű bőr útitáska (portmanteaux); neszesszerek;
nyakkendő tartók utazáshoz; nyakkendő tokok; női kézitáskák; oldaltáskák, tarisznyák; oldaltáskák könyveknek;
övtáskák; öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák; összehajtható aktatáskák; övek; övhöz erősíthető pénztárcák;
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pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült); piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák; poggyász;

sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szíjak kézitáskákhoz; táskák, hátizsákok táborozóknak; textil
bevásárlótáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; túra hátizsákok; utazó kézitáskák; útikészletek,
bőrönd szettek; válltáskák, tarisznyák; vászon bevásárlótáskák; esernyők és napernyők; bőrszíjak; szíjak bőrből;
műbőr; vállpántok (táskákhoz); vállszíjak; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök, kézitáskák;
bőröndök, utazóládák (poggyász); bútorhuzatok bőrből; ernyők, esernyők; hitelkártyatartók (levéltárcák);
állatbőrök és irhák; kézitáskák; kikészített bőrök; marhabőrök; névjegytartók, kártyatartók; ruhatáskák utazáshoz;
poggyász és útitáskák; vadásztáskák.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: kalap, táska, pénztárca,

ajándéktáskák, aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák, alkalmi táskák (clutch), aprópénz tartók, atlétikai
táskák, babahordozó hátizsák, bankjegytartók, bankkártyatartók, bevásárlótáskák, bőr pénztárcák, bőr levéltárcák,
bőrből készült bőröndök, általános célú kerekes sporttáskák, bőrtáskák, bőröndök, cipőtáskák utazáshoz, csizmaés síbakancstartó táskák, csuklóra rögzíthető pénztárcák, diplomatatáskák, erszények, pénztárcák, féloldalas
hátizsákok, férfi kézitáskák, guruló táskák, gurulós bőröndök, háti hordozók, hátizsákok, hátitáskák, iskolatáskák,
hordozótokok, irattartó tokok, jogosítványtokok, kalapdobozok bőrből, kalapdobozok utazáshoz, kenguruk
(hevederek) csecsemők hordozására, kerekes bevásárlótáskák, szatyrok, kis bőröndök, kis erszények, pénztárcák,
kisméretű utazótáskák, kofferek (kis utazóládák), kulcstartók bőrből, levéltárcák, műanyag utazótáskák, műbőr
kulcstartó tokok, műbőr utazótáskák, műbőr tokok, multifunkciós erszények, pénztárcák, művészeti mappák
(táskák), nagyméretű bőr útitáska (portmanteaux), neszesszerek, nyakkendő tartók utazáshoz, nyakkendő tokok,
női kézitáskák, oldaltáskák, tarisznyák, oldaltáskák könyveknek, övtáskák, öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák,
összehajtható aktatáskák, övek, övhöz erősíthető pénztárcák, pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült),
piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák, poggyász, sporttáskák, tornazsákok, strandtáskák, szíjak
kézitáskákhoz, táskák, hátizsákok táborozóknak, textil bevásárlótáskák, táskák légi utazáshoz, táskák
sportruházathoz, túrahátizsákok, utazó kézitáskák, útikészletek, bőröndszettek, válltáskák, tarisznyák, vászon
bevásárlótáskák, esernyők és napernyők, bőrszíjak, szíjak bőrből, műbőr, vállpántok (táskákhoz), vállszíjak, bőr,
nyers vagy félig megmunkált állapotban, bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász), bútorhuzatok
bőrből, ernyők, esernyők, hitelkártyatartók (levéltárcák), állatbőrök és irhák, kézitáskák, kikészített bőrök,
marhabőrök, névjegytartók, kártyatartók, ruhatáskák utazáshoz, poggyász és útitáskák, vadásztáskák, ruházati
cikkek, cipők, kalapáruk.
( 111 ) 237.231
( 151 ) 2022.02.21.
( 210 ) M 21 02664
( 220 ) 2021.07.06.
( 732 ) Farkas Bőrdíszmű Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Ajándéktáskák; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák (clutch); aprópénz tartók; atlétikai

táskák; babahordozó hátizsák; bankjegytartók; bankkártyatartók; bevásárlótáskák; bőr pénztárcák; bőr
levéltárcák; bőrből készült bőröndök; általános célú kerekes sporttáskák; bőrtáskák; bőröndök; cipőtáskák
utazáshoz; csizma- és síbakancstartó táskák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; diplomatatáskák; erszények,
pénztárcák; féloldalas hátizsákok; férfi kézitáskák; gurulótáskák; gurulós bőröndök; háti hordozók; hátizsákok,
hátitáskák; iskolatáskák; hordozótokok, táskák; irattartó tokok; jogosítványtokok; kalapdobozok bőrből;
kalapdobozok utazáshoz; kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására; kerekes bevásárlótáskák, szatyrok; kis
bőröndök; kis erszények, pénztárcák; kisméretű utazótáskák; kofferek (kis utazóládák); kulcstartók bőrből;
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levéltárcák; műanyag utazótáskák; műbőr kulcstartó tokok; műbőr utazótáskák; műbőr tokok; multifunkciós

erszények, pénztárcák; művészeti mappák (táskák); nagyméretű bőr útitáska (portmanteaux); neszesszerek;
nyakkendő tartók utazáshoz; nyakkendő tokok; női kézitáskák; oldaltáskák, tarisznyák; oldaltáskák könyveknek;
övtáskák; öltöny-, ing és ruhaszállító táskák; összehajtható aktatáskák; övek; övhöz erősíthető pénztárcák;
pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült); piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák; poggyász;
sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szíjak kézitáskákhoz; táskák, hátizsákok táborozóknak; textil
bevásárlótáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; túra hátizsákok; utazó kézitáskák; útikészletek,
bőrönd szettek; válltáskák, tarisznyák; vászon bevásárlótáskák; esernyők és napernyők; bőrszíjak; szíjak bőrből;
műbőr; vállpántok (táskákhoz); vállszíjak; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök, kézitáskák;
bőröndök, utazóládák (poggyász); bútorhuzatok bőrből; ernyők, esernyők; hitelkártyatartók (levéltárcák);
állatbőrök és irhák; kézitáskák; kikészített bőrök; marhabőrök; névjegytartók, kártyatartók; ruhatáskák utazáshoz;
poggyász és útitáskák; vadásztáskák.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: kalap, táska, pénztárca,

ajándéktáskák, aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák, alkalmi táskák (clutch), aprópénz tartók, atlétikai
táskák, babahordozó hátizsák, bankjegytartók, bankkártyatartók, bevásárlótáskák, bőr pénztárcák, bőr levéltárcák,
bőrből készült bőröndök, általános célú kerekes sporttáskák, bőrtáskák, bőröndök, cipőtáskák utazáshoz, csizmaés síbakancstartó táskák, csuklóra rögzíthető pénztárcák, diplomatatáskák, erszények, pénztárcák, féloldalas
hátizsákok, férfi kézitáskák, guruló táskák, gurulós bőröndök, háti hordozók, hátizsákok, hátitáskák, iskolatáskák,
hordozótokok, irattartó tokok, jogosítványtokok, kalapdobozok bőrből, kalapdobozok utazáshoz, kenguruk
(hevederek) csecsemők hordozására, kerekes bevásárlótáskák, szatyrok, kis bőröndök, kis erszények, pénztárcák,
kisméretű utazótáskák, kofferek (kis utazóládák), kulcstartók bőrből, levéltárcák, műanyag utazótáskák, műbőr
kulcstartó tokok, műbőr utazótáskák, műbőr tokok, multifunkciós erszények, pénztárcák, művészeti mappák
(táskák), nagyméretű bőr útitáska (portmanteaux), neszesszerek, nyakkendő tartók utazáshoz, nyakkendő tokok,
női kézitáskák, oldaltáskák, tarisznyák, oldaltáskák könyveknek, övtáskák, öltöny-, ing és ruhaszállító táskák,
összehajtható aktatáskák, övek, övhöz erősíthető pénztárcák, pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült),
piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák, poggyász, sporttáskák, tornazsákok, strandtáskák, szíjak
kézitáskákhoz, táskák, hátizsákok táborozóknak, textil bevásárlótáskák, táskák légi utazáshoz, táskák
sportruházathoz, túrahátizsákok, utazó kézitáskák, útikészletek, bőröndszettek, válltáskák, tarisznyák, vászon
bevásárlótáskák, esernyők és napernyők, bőrszíjak, szíjak bőrből, műbőr, vállpántok (táskákhoz), vállszíjak, bőr,
nyers vagy félig megmunkált állapotban, bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász), bútorhuzatok
bőrből, ernyők, esernyők, hitelkártyatartók (levéltárcák), állatbőrök és irhák, kézitáskák, kikészített bőrök,
marhabőrök, névjegytartók, kártyatartók, ruhatáskák utazáshoz, poggyász és útitáskák, vadásztáskák, ruházati
cikkek, cipők, kalapáruk.
( 111 ) 237.232
( 151 ) 2022.02.21.
( 210 ) M 20 01360
( 220 ) 2020.05.20.
( 732 ) Magyarország Barátai Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Loránd, Budapest
( 541 ) Hungary Today
( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 237.233
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( 151 ) 2022.02.21.
( 210 ) M 20 01361
( 220 ) 2020.05.20.
( 732 ) Magyarország Barátai Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Loránd, Budapest
( 541 ) Ungarn Heute
( 511 ) 16

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 111 ) 237.234
( 151 ) 2022.02.21.
( 210 ) M 20 03795
( 220 ) 2020.12.10.
( 732 ) Duna Aszfalt Zrt., Tiszakécske (HU)
( 740 ) Szíjj és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; hídsaruk
[építőanyagok] fémből; korlátok fémből hidakhoz; fémből készült horgonycsapok hidak rögzítéséhez; fém
hídelemek; fémből készült ideiglenes hidak; hidak [szerkezetek] fémből; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
öntöttvas anyagok vasúti vágányokhoz; vasútépítési anyagok.
7

Erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a

szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével;
alagútfúró gépek; gépek alagútépítéshez; vasútépítő gépek; aszfaltkészítő gépek; aszfaltkeverő gépek; aszfaltozó
gépek.
19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből; útépítési és útburkoló anyagok;
útépítési anyagok, nem fémből; útépítéshez használt bitumen; útépítéshez használt beágyazó keverékek; nem fém
útépítési anyagok; kátrány alapú tömítőanyagok útépítéshez; cement; habarcs; beton; aszfalt; aszfalt útburkolatok;
aszfalt [építési célra].
37

Építőipari szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése,

karbantartása és javítása; járművek karbantartása és javítása; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; útépítés;
autópálya-hálózatok építése; autópályák építése; autópályák építése megrendelésre; alagutak építése; alagútépítés;
alagútfúrás; vasútépítés; vasúti alépítmények, pályatestek építése.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

40

Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

fémek hőkezelése, edzése; fémkezelés; fémöntés; forrasztás; hegesztési szolgáltatások.
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; talajmozgatási technológiával [útépítés] kapcsolatos
műszaki konzultáció.
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( 111 ) 237.235
( 151 ) 2022.02.21.
( 210 ) M 20 02980
( 220 ) 2020.10.05.
( 732 ) JEWEL - SZEGED Kft., Szeged-Szőreg (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LEBEGŐ DRÁGAKŐFOGLALÁS
( 511 ) 14

Órák; ékszerek; nemesfém műalkotások; személyes dísztárgyak nemesfémből; nemesfémmel bevont apró

dísztárgyak; ékszerdobozok és óradobozok.
( 111 ) 237.236
( 151 ) 2022.02.21.
( 210 ) M 20 02784
( 220 ) 2020.09.18.
( 732 ) HARTMANN-RICO Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)
( 740 ) Szenyán és Rozgonyi Ügyvédi Iroda, Dr. Szenyán István, Budapest
( 541 ) SebDoki
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; tapaszok, kötszeranyagok.
9

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

letölthető számítógépes szoftveralkalmazások.
42

Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés; felhőalapú számítástechnika.

44

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

( 111 ) 237.237
( 151 ) 2022.02.21.
( 210 ) M 21 00460
( 220 ) 2021.02.08.
( 732 ) Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd., Peking (CN)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé; tea; tea alapú italok; kamilla-alapú italok; cukor; méz; zabdara; snack ételek (gabona alapú -); rizs

alapú rágcsálnivalók; gyorsrizs; chips [gabonakészítmény]; instant tészták; fagylaltok és jégkrémek; fagyasztott
joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fűszerek, ízesítők; kávé alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy
levelek; gabonaszeletek.
( 111 ) 237.238
( 151 ) 2022.02.21.
( 210 ) M 21 00615
( 220 ) 2021.02.16.
( 732 ) Decker Anna, Budajenő (HU)
( 740 ) Dr. Karsay Ferenc, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Audiovizuális felvételek készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon;

hangfelvételek készítése; videofelvételek készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási
beszámolók készítése; oktatóvideók készítése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel
kapcsolatos szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos
konferenciák szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási
célú szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos
szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; aerobik tanfolyamok; aerobik
versenyek; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzési
utasítások és felszerelés biztosítása; egészség- és fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai;
egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; edzőtermi
szolgáltatások; edzőtermi órák; 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; formában tartó
sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos
szolgáltatások; pilates oktatás; sport- és szabadidős tevékenységek; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatás,
edzés és irányítás; sportoktatói szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; testnevelés;
testnevelési szolgáltatások; testnevelési oktatás; aerial fitness oktatás; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás
weboldalon keresztül; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül;
fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fitnesztréninggel kapcsolatos információk
rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzés és
oktatás; oktatás, tanítás; oktatás és képzés biztosítása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása;
oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási
szolgáltatások; online képzések biztosítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása;
online szemináriumok biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tanfolyamok
biztosítása; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése.
( 111 ) 237.239
( 151 ) 2022.02.21.
( 210 ) M 21 02323
( 220 ) 2021.06.11.
( 732 ) OD & IT Solutions Kft., Balatonalmádi (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Menedzsment tanácsadás.

( 111 ) 237.240
( 151 ) 2022.02.21.
( 210 ) M 21 02676
( 220 ) 2021.07.07.
( 732 ) Építőkémia Magyarország Kft., Diósd (HU)
( 541 ) ÉK-Frost
( 511 ) 1

Vegyi betonadalékok.
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( 111 ) 237.242
( 151 ) 2022.02.21.
( 210 ) M 21 01437
( 220 ) 2021.04.06.
( 732 ) VPK Group (Naamloze vennootschap), Dendermonde (BE)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VPK
( 511 ) 16

Papír, karton, hullámkarton; nyomdaipari termékek; hullámkarton dobozok; papírból és kartonpapírból

készült csomagolások; mindenféle lapos és hullámos kartondobozok és -tartók; csomagolókarton; dobozok;
dobozok csomagoláshoz; összehajtható dobozok; dobozok lap formájában; összeállított dobozok; dobozok
tárolási célokra; csomagolókartonok csomagolási célokra; ládák csomagoláshoz; csomagolótartályok;
selyempapírok csomagoláshoz; hullámkarton csomagolássá összeállítható anyagok; mikro-hullámlemez
csomagolóanyagok; többrétegű csomagolás; védőcsomagolás; merev, bélelt csomagolóanyagok; nyomtatott
csomagolóanyagok; csomagolóanyagként használt tasakok; papírívek csomagoláshoz; műanyagfóliák
csomagolásra; palackborítók; csomagolás üvegekhez; spirálosan feltekert csomagoló tárolók; légmentes
csomagolás; légmentes kartoncsomagolás; légzáró csomagolások papírból; légmentes műanyag csomagolás;
papírcikkek csomagoláshoz; műanyagcikkek csomagoláshoz; karton; kartoncikkek csomagoláshoz;
csomagoláshoz használt kartonpapír anyagok; csomagolóanyag kartonból; kartoncsövek, papírlemez csövek;
kartoncikkek bemutatási célokra; cikkek kartonpapírból burkoláshoz; kartonfeliratok; bemutatótáblák,
reklámtáblák kartonból; kartonlapok információk megjelenítésére; karton hordtáskák; kartonmappák; háztartási
tároló dobozok kartonból; kartonkeretek; kartonlapok; kartondobozok szállításhoz való csomagolásra; tároló
rendezők kartonból; sajtolt kartonlap; újrahasznosított karton; csomagolóanyagok.
35

Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások a következők terén: papír, karton, papírból vagy

kartonból készült csomagolás, kartonból vagy papírból készült dobozok, árubemutató állványok; beszerzés és
automatizált adatfeldolgozás harmadik fél számára a csomagolás, a csomagolóanyagok és a csomagolási
követelmények tekintetében; piackutatási szolgáltatások mások megbízásából a csomagolástervezés területén;
üzleti információkezelési szolgáltatások; hajózási dokumentumok és számlák előkészítése; hivatali
megrendelések feldolgozása; promóciós marketingkommunikáció kialakítása.
39

Szállítás; szállítási szolgáltatások nyújtása; áruk, főként papír, karton és ezekből készült áruk, mindenféle

tartály és csomagolás csomagolása és tárolása; dobozok, tartályok és papírból és kartonból készült áruk szállítása,
terjesztése és raktározása; csomagolási szolgáltatások; árucsomagolással kapcsolatos tanácsadás; csomagolás
[szolgáltatások]; kartonból készült tartók csomagoláshoz; papírból készült tartók csomagoláshoz; tároló tartályok
kölcsönzése; raktározási információk.
( 111 ) 237.244
( 151 ) 2022.02.21.
( 210 ) M 21 01457
( 220 ) 2021.04.07.
( 732 ) NIVEGY-VÖLGYI Borgazdaság Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentantalfa (HU)
( 740 ) Földesi-Herpai-Szalai Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.
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( 111 ) 237.246
( 151 ) 2022.02.22.
( 210 ) M 21 02841
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) BD-TECHNIK s.r.o., Praha 5 (CZ)
( 740 ) Pákay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

( 111 ) 237.251
( 151 ) 2022.02.24.
( 210 ) M 21 00328
( 220 ) 2021.01.29.
( 732 ) We Love Budapest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
( 546 )
( 511 ) 9

Médiatartalmak; podcastok; letölthető podcastok, szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

16

Képek; fényképek; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; grafikák; nyomdaipari termékek.

35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; Reklámozási, marketing és

promóciós szolgáltatások; eseménymarketing, hírgyűjtési szolgáltatások; partnerprogram-marketing.
38

Képek, fotók, grafikus képek és illusztrációk számítógépes világhálón keresztül történő elektronikus

továbbítása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; hírügynökségi szolgáltatások.
39

Városnézés [turizmus]; városnézések vezetése; városnézések megszervezése; városnézés és kirándulások

szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; idegenvezetési szolgáltatások; utazási idegenvezetési
szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;
utazásszervezési és utazási helyfoglalási szolgáltatások.
40

Fényképelőhívás; fényképkidolgozás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; nyomtatás, fényképészeti és

mozgóképes filmkidolgozás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szabadúszó újságírás; audio-,
video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadók vendégül
látása [szervezés]; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; oktatási
díjak kiosztása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; gálák, díszünnepélyek rendezése;
podcastok létrehozása [írása]; szórakoztatás podcaston keresztül; kiadói szolgáltatások; online kiadói
szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek
írása; folyóiratok publikálása; nem reklámcélú szövegek publikálása; könyvek publikálása és kiadása;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.
42

Grafikák készítése; grafikai tervezés; grafikai szolgáltatások; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

szoftverfejlesztés; termékfejlesztés; programok fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése; honlapok
fejlesztésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek tervezése és fejlesztése; kutatás és fejlesztés
[szolgáltatások].
43

Szállásfoglalás; ideiglenes szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállásfoglalási szolgáltatások
[időmegosztás]; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások.
( 111 ) 237.252
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( 151 ) 2022.02.24.
( 210 ) M 21 02126
( 220 ) 2021.05.28.
( 732 ) Primo Water Holdings UK Limited, Haydock, St. Helens (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PUREFLO
( 511 ) 11

Vízhűtők és vízadagolók; vízszűrő és -tisztító készülék ivóvízhez; italadagolók; vízkezelő készülékek

ivóvízhez.
( 111 ) 237.253
( 151 ) 2022.02.24.
( 210 ) M 21 02987
( 220 ) 2021.08.10.
( 732 ) Várhegyi István, Nyírbátor (HU)
( 541 ) oké divat
( 511 ) 25

Férfi, női és gyermek ruházat.

( 111 ) 237.254
( 151 ) 2022.02.24.
( 210 ) M 21 02988
( 220 ) 2021.08.10.
( 732 ) Innovelle Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Innovelle
( 511 ) 5

Vitaminkészítmények, táplálékkiegészítők, immunerősítők.

( 111 ) 237.257
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03392
( 220 ) 2021.09.27.
( 732 ) Nanushka International Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Ajakrúzsok; ajakkondicionálók; arckorrektor; arcpúder; arctisztító tejek; barnító tejek [kozmetikumok];

bőrápoló kozmetikai krémek; bőrápoló kozmetikumok; borotvahab; bőrtisztítók [testre]; ceruzák kozmetikai
használatra; eau de toilette; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat]; hajápoló krémek; illatosító pálcikák;
kézkrémek; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai készítmények hajra és fejbőrre; kozmetikai krémek;
smink; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szemceruzák; szemhéjfesték-paletták; szemöldökpúder;
szempillaspirál; szépségápoló szérumok; testápolók; testpakolások; testvaj; tusolókrémek; tusolózselé; illatszer
készítmények; illatosított púderek [kozmetikai használatra]; illatosított szappanok; testdezodorok [illatszerek];
szilárd parfümök; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; kozmetikai szerek; napolajok [kozmetikumok];
bőrfrissítők; tisztítószerek háztartási használatra; tisztító krémek; levegőillatosító készítmények; masszázsolajak;
nem gyógyhatású piperecikkek; sarokreszelő habkövek; körömágy kondicionálók; kozmetikai szerek állatok
számára; aromák [esszencia olajok]; tisztítószerek háztartási célokra; szemüveglencse-tisztító oldatok; polírpapír;
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illatosított zacskók, tasakok; parfüm; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; mosodai fehérítők;

toalett szappanok; kozmetikai szappanok; tisztítószerek háztartási célú felhasználásra; szappanpor; körömlakkok;
körömerősítők; műkörmök; körömápoló készítmények; hajszeszek, balzsamok, hajra való folyadékok; hajápoló
készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajspray; samponok; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kölnivíz;
esszenciális olajok.
9

Kapcsolók, elektromos; fejhallgatók; személyi számítógépek; laptop számítógépek; tűzoltókészülék;

adatfeldolgozó készülékek, berendezések; pénzérmével működtetett szerkezetek; füstjelző berendezések;
CD-ROM-meghajtók; életmentő tutajok; TV-készülékek; SIM-kártyák; filmkamerák; MP3 lejátszók; szíjak,
pántok mobiltelefonokhoz; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátortöltők mobiltelefonokhoz; akkumulátortöltők
laptop számítógépekhez; akkumulátortöltők elektromos cigarettákhoz; tokok okostelefonokhoz; táblagép tokok;
mobiltelefonok; táblagépek; táblagép monitorok; számítógép képernyők, monitorok; számítógép billentyűzetek;
számítógép memória eszközök; mikroszámítógépek; tenyérszámítógépek; digitális fényképkeretek; nagyítók,
lupék [optika]; színházi látcsövek; távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; pormentes üvegek; védőszemüvegek
sportoláshoz; síszemüvegek; optikai üveg; adatfeldolgozó berendezések; számológépek; bankjegykiadó
automaták [ATM]; DVD tokok; digitális videolemez [DVD] felvevők; DVD-meghajtók; DVD-lejátszók;
CD-lejátszók; CD tokok; CD-ROM-írók; írható (üres) CD-lemezek; videomagnók, képmagnók; lemezjátszók;
gépek faxküldéshez; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangok és képek továbbítására szolgáló elektromos
kábelek; határolók, limiterek [elektromosság]; elektromosságmérő berendezések; vezetékek, elektromos;
kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; láncok cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; hordozható
médialejátszók; multimédiás vetítők; szemüvegtokok; háromdimenziós szkennerek; elektronikus naplók;
fényképezőgépek, kamerák; tokok és táskák fényképészeti készülékekhez; rádiókészülékek; hordozható rádiók;
napszemüvegek; napszemüveg lencsék; napszemüvegtartó zsinórok; keretek szemüvegekhez és
napszemüvegekhez; súlymérő berendezések; távolságmérő, távmérő berendezések; gazométerek [mérőműszerek];
lézerek mérési célokra; légszennyezettség-mérő készülékek; homokórák; jelzőcsengők; LED-es képernyők; tanító
robotok; dekóderek televíziókészülékekhez; magnók [kazetták lejátszásához]; üres videoszalagok; lejátszók
optikai lemezekhez; relék, elektromos; erősítők; mikrochip kártyák; memóriakártyák; kártyaolvasó készülékek,
berendezések; fejvédő eszközök; védőszemüvegek; elektronikus számológépek; multiplexerek; töltőállomások
elektromos járművekhez; bébiőrök; búvárruhák; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; pörgettyűs
iránytűk; tengeri navigációs berendezések; meteorológiai műszerek; bőrnedvesség-elemzők, nem gyógyászati
célokra; napfénymérők; légsűrűségmérők, aerométerek; biomikroszkópok; DNS-chipek; mikroszkóp-objektívek;
vevőkészülékek globális helymeghatározó rendszerekhez [GPS]; fülhallgatók; nyomtatók számítógépekhez;
fényképnyomtatók; fényképészeti lencsék; filmfelvevő berendezések.
14

Szíjak órákhoz; fityegők, díszek kulcskarikákhoz; nyakláncok [ékszerek]; fülbevalók; mandzsettagombok;

nyakkendőtűk; órák; karkötők, szíjak órákhoz; órarugók; óraláncok; óraüvegek; stopperórák; nemesfémek;
nemesfém ötvözetek; ékkövek; féldrágakövek; drágakő-bemutató dobozok; időmérő eszközök; óradobozok,
óratokok; zsebórák; mechanikus órák; sportórák; ékszerdobozok; dobozok nemesfémből; óraszíjak csatjai; gyűrűk
[ékszerek]; kulcstartók nemesfémből; medálok; nagy érmék, medalionok; karperecek és karkötők; karkötők
[ékszerek]; ékszerláncok; dísztűk; kámeák [ékszerek]; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyutánzatok; függők;
amulettek; diadémok, fejékek; ékszer függők; ékszeráruk; ékszerek; karórák.
18

Irattáskák, aktatáskák; állatbőrök és irhák; poggyász; kikészített bőrök; bőrszalagok, bőrzsinórok; műbőr;

ömlesztve árusított bőr; utazókészletek [bőráruk]; bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült bőröndök;
bőrtáskák és bőrtokok; bőr pénztárcák; bőrtáskák; bőröndök; újrahasznosítható bevásárlótáskák; ruhatáskák
utazáshoz; satchel táskák; válltáskák, tarisznyák; retikülök, kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák; strandtáskák;
ernyők, esernyők; dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; kulcstartó tokok; napernyők; korbácsok, ostorok;
hámok; lószerszámok; pórázok, szíjak állatok számára; műszőrme; félig kikészített szőrme; üresen árusított
sminktáskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; kártyatartók [bőráruk];
bankkártyatartók; textil bevásárlótáskák; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; öltöny-, ing- és
ruhaszállító táskák; erszények, pénztárcák; irattartók, dokumentumtartók; kabátok kutyáknak; kabátok
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macskáknak; kisméretű útitáskák; kulcstartók; levéltárcák; névjegykártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák;

poggyászcímke; ruhák állatoknak; sporttáskák; sporttáskák (sportszatyrok); üresen értékesített piperetáskák;
vászon bevásárlótáskák.
25

Kötött mellények; hosszúnadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; kalapáruk; sportcipők; pulóverek, kötött

pulóverek; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; övek [ruházat]; kötények [ruházat]; rövid együttesek [ruházat];
ruhazsebek; pizsama; tornaruhák; sportzoknik; sportlábbelik; pelerin, köpeny; sapkák; svájcisapkák, barettek;
kötött kesztyűk; síkesztyűk; motoros kesztyűk; szőrme muffok; prémsálak [szőrmék]; kabátok, dzsekik; talárok;
szoknyák; ingek; lezser, hétköznapi ingek; pólóingek; hosszú ujjú pulóverek; vízhatlan nadrágok; vízhatlan
dzsekik; úszósapkák; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; vállkendők;
vállkendők, nagykendők; zoknik; alsóruházat, fehérneműk; kezeslábas overallok; harisnyatartók, harisnyakötők,
zoknitartók; kétujjas kesztyűk; pizsamák; női lábbeli; cipőorrok; talpak lábbelikhez; férfi lábbeli; papucsok;
balettcipők; bokacsizmák; öltönyök; parkák; hálóköntösök, pongyolák; menyasszonyi ruhák; sárcipők,
gumicsizmák; sildek, napellenzők [fejfedők]; nyaksál; szandálok; alakformáló ruhák; alsóingek, trikók;
alvómaszkok; anorák; ballonkabátok; bikinik; blézerek; blúzok; bőrkabátok; bőrdzsekik; capri nadrágok; dzsekik,
széldzsekik, ingkabátok; esőkabátok; farmerdzsekik; farmerek; fehérnemű; férfi kabátok; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fűzők; hálóruhák; harisnyák; kabátok nőknek; kaftánok; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;
kosztümök; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; mellények; melltartók; motoros cipők; öltönynadrágok,
kosztümnadrágok; poncsók; pufi kabátok, dzsekik; rövidnadrágok [ruházat]; sálak; síbakancsok, sícipők;
sídzsekik; szövetkabátok, felöltők; szvetterek; téli csizmák; télikabátok, nagykabátok; tornacipők; trikók;
turbánok; vászoncipők; zakók, dzsekik.
( 111 ) 237.258
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03058
( 220 ) 2021.08.19.
( 732 ) Zele Tamás, Baja (HU)
( 541 ) WOLFORD
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével); alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 237.259
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 01146
( 220 ) 2021.03.17.
( 732 ) Gyereksport-szer Kft., Szentendre (HU)
( 541 ) Pro-Sport
( 511 ) 28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; aktív fal, amerikai

futball labda, asztalifoci asztal, atlétikai kellék, baseball labda, baseball ütő, bob, bója, bokszkesztyű, bokszzsák,
bordásfal, darts, diszkosz, dobbantó, dobó és hajító labda, eredményjelző, erősítő szalag és kötél, fékezőernyő,
fekvenyomó pad, fitnesz szőnyeg, jóga matrac, floorball labda, floorball ütő, focikapu, focilabda, futóbicikli,
füles súlyzó, gát, gerely, gimnasztikai labda, gombfoci, hulahopp karika, húzódzkodó, húzókötél, jelölőmez,
jelölőszalag, kapuháló, kapuskesztyű, kézi súlyzó, kézilabda kapu, kézilabda, koordinációs létra, kosárgyűrű,
kosárlabda állvány, kosárlabda háló, kosárlabda palánk, kulacs, labdapumpa, labdatartó, léghoki asztal,
magasugrás kellékei, marokerősítő, mászókötél, masszírozó henger, masszírozó párna, medicinlabda, mérőszalag,
mozgásfejlesztő ugráló, mozgásfejlesztő egyensúlyozó eszközök, öltözőpad, passzoló állvány, pulzusmérő, rajt
kellékek, roller, röplabda, röplabda állvány, röplabda háló, RSG bot, RSG szalag, síp, SMR henger, sportóra,
squash ütő, squash labda, step-pad, stopper, súlygolyó, súlyzó rúd, súlyzó tárcsa, szánkó, szlalom rúd, taktikai
rács, taktikai rúd, taktikai tábla, tollaslabda, tollasütő, tornapad, tornaszekrény, tornaszőnyeg, tornazsámoly,
trambulin, trambulin alkatrész, túrafelszerelés, udvari játékok, ugrálókötél, úszódeszka, úszósapka,
úszószemüveg, váltóbot, védőhálók, verejtékfogó, vízigimnasztikai eszközök, vízilabda.
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( 111 ) 237.260
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 02217
( 220 ) 2021.06.03.
( 732 ) S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ALAKÍTSD A LEVEGŐT HANGULATOD SZERINT
( 511 ) 3

Szoba- vagy légtérillatosító parfümök; légtér illatosítására szolgáló esszenciális olajok; levegőillatosító

készítmények; légillatosító készítmények; potpurri; füstölő.
4

Gyertyák; illatosított gyertyák.

5

Légtisztító készítmények; légfertőtlenítő készítmények; készítmények szagok semlegesítésére; dezodorok

nem személyes használatra; szoba- vagy légtér szagtalanítók; szőnyeg szagtalanítók; szagtalanítók textilekhez.
( 111 ) 237.261
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 02741
( 220 ) 2021.07.14.
( 732 ) Godó Kft., Domaszék (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal, baromfi; hamburger húsok, hamburger pogácsák.

30

Hamburger zsömle; ízesítők, fűszerek.

43

Gyorséttermi ételek; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok készítése és

biztosítása azonnali fogyasztásra.
( 111 ) 237.262
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 02709
( 220 ) 2021.07.09.
( 732 ) Savencia Fromage & Dairy Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Sajt és tejtermékek.

( 111 ) 237.263
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 01988
( 220 ) 2021.05.18.
( 732 ) Szabó Péter Tamás, Budapest (HU)
Kovács Ibolya Éva, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 30
35

Pékáruk, péksütemények, kenyerek.
Pékárukkal, péksüteményekkel, kenyerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

( 111 ) 237.264
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03057
( 220 ) 2021.08.19.
( 732 ) Sandback Motorsport Betéti Társaság, Császártöltés (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Címkék, matricák; díszítő matricák sisakokra; lökhárító matricák járművekhez; matrica.
A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: címkék, matricák, díszítő matricák sisakokra, lökhárító matricák járművekhez, matrica.
( 111 ) 237.265
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03053
( 220 ) 2021.08.19.
( 732 ) ANDER-2000 Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; elágazódobozok [villamosság]; kábelek és vezetékek; villamos

érintkezők; villamos kapcsolódobozok; villamos/elektromos kapcsolók; villanykerítés tápegységek; villanykerítés
vezérlők.
( 111 ) 237.266
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03235
( 220 ) 2021.09.09.
( 732 ) Ács Péter, Fonyód (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Időleges szállásadás.
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( 111 ) 237.267
( 151 ) 2022.03.04.
( 210 ) M 21 02690
( 220 ) 2021.07.07.
( 732 ) Fert Mónika, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. és Lantos Judit Ügyvédi Iroda és Klauber Ügyvédi Iroda és Bial Ügyvédi
Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási tanácsadás a főzéssel kapcsolatosan; coaching (tréning); mentorálás; gyakorlati képzés

(szemléltetés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése;
tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; képzési célú előadások szervezése
és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása
(képzés); szemináriumok szervezése és lebonyolítása; összejövetelek szervezése/tartása; tréningek-workshopok
lebonyolítása/tartása; tréninganyagok kidolgozása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; önismereti képzés;
egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); tanácsadás;
üzletviteli tanácsadás; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; egészségtudatos rendezvények, előadások,
főzőbemutatók szervezése és lebonyolítása.
44

Életvezetési tanácsadás; coaching; életvezetési tanácsadás főzés keretében; gasztro coaching; párkapcsolati

tanácsadás; önbecsülést, önbizalmat és önképet fejlesztő és erősítő életvezetési tanácsadás; egészséggel
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséges étkezéssel kapcsolatos tanácsadás.
( 111 ) 237.268
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03216
( 220 ) 2021.09.08.
( 732 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) APENTA
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 111 ) 237.269
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03037
( 220 ) 2021.08.17.
( 732 ) Orgován Zoltán, Monor (HU)
( 541 ) TANKOMAT
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Töltőállomások üzemeltetése.

( 111 ) 237.270
( 151 ) 2022.03.01.
( 210 ) M 21 02686
( 220 ) 2021.07.07.
( 732 ) Jekken Péter, Palotás (HU)
Hőnig László Miklós, Gödöllő (HU)
( 541 ) Nyunyóka
( 511 ) 33

Égetett szeszesitalok; előre kikevert szeszesitalok; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszes ital

alapú aperitifek; szeszes italok.
( 111 ) 237.271
( 151 ) 2022.03.01.
( 210 ) M 21 02862
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) CENTRÁL EUROPEAN PICTURES Kft., Mohács (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Egyensúlyozós elektromos rollerek; egyensúlyozós egykerekű elektromos rollerek; elektromos gördeszkák;

drón; elektromos járművek; elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; elektromos kerékpárok; eszközök
szárazföldön történő helyváltoztatáshoz; járművek.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: fűnyírók, elektromos fűnyírók, fűnyíró robotok, porszívók, robotizált porszívók, elektromos
porszívók, napszemüvegek, lámpák, egyensúlyozós elektromos rollerek, egyensúlyozós egykerekű elektromos
rollerek, elektromos gördeszkák, drón, elektromos járművek, elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec],
elektromos kerékpárok, táskák, kézitáskák, hátizsák, hátitáska, férfi, női és gyermek ruházat, ruházati cikkek,
sapkák, kesztyűk, sálak, rollerek, gördeszkák, eszközök szárazföldön történő helyváltoztatáshoz, járművek.
39

Szárazföldi járművek kölcsönzése, bérbeadása; járművek kölcsönzése és bérbeadása.

( 111 ) 237.272
( 151 ) 2022.03.01.
( 210 ) M 21 02864
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) BOSCO-IT CONSULTING Informatikai Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság, Esztergom (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: festékkazetták, tonerek, nyomtatókhoz és fénymásolókhoz való tonerek, tintapatronok [feltöltve]
elektronikus működtetésű nyomtatókészülékekhez, háztartási célú mosószerek, háztartási mosószerek,
mosóporok, kereskedelmi mosószerek, tisztítószerek, nyomtatók, fénymásolók, szkennerek, számítógép
összetevők és alkatrészek, számítógép alkatrészek, számítógépek, irodaszerek, írószerek, papír-írószer áruk,
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iskolaszerek [papíráruk], fénymásolópapír, nyomtatópapír, iratmegsemmisítők [irodai gépek], iratrendezők [irodai

felszerelések], irattartók [irodai cikkek], irodai kellékek, laminálók irodai használatra, tolltartók, dossziék,
iratgyűjtők, iratrendezők [irodai célokra], hátizsákok, iskolatáskák, irattáskák, aktatáskák, irodabútorok, irodai
székek, bútorok, asztalok [bútor].
( 111 ) 237.273
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 02865
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) PD Kompakt Energy Kft., Balassagyarmat (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: háztartási napelemek, ipari napelemek, napelemek áramtermeléshez, napelemek elektromos áram
fejlesztéséhez, napelemek, szolár akkumulátorok, napelemek villamosenergia-termeléshez, napenergia panelek,
szoláris panelek, napelemek fűtéshez.
37

Napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; lakások napelemes áramellátó

rendszerének üzembe helyezése; napenergiás rendszerek üzembe helyezése; napenergia-termelő berendezések
karbantartása és javítása.
( 111 ) 237.274
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03231
( 220 ) 2021.09.08.
( 732 ) Weng Yi-Hsuan, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Turcsány József Mátyás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes

publikációja; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése
elektronikus formában; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadói és híradói, beszámolói
szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói
szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat
kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel kapcsolatos információkat
biztosító könyvklubszolgáltatások; kottafüzetek kiadása; kották kiadása; kottázási szolgáltatások; nem reklámcélú
szövegek publikálása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú
nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek
kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; rendszeresen és
nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével;
szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; tankönyvek kiadása; videostúdiók szolgáltatásai; zeneátírási
szolgáltatások; zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók];
zenekiadási szolgáltatások; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audiovizuális
bemutatók; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; dalírás; dalírási
szolgáltatások; drámák előadása; előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek szolgáltatásai;
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előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre

felvett szórakoztató anyagok bemutatása; gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások;
információnyújtás a zene terén; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; iskolai
szolgáltatások [oktatás]; játékfilm stúdió szolgáltatások; képzőművészeti galériák; klubok szórakoztató
szolgáltatásai; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások;
konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; közönség bevonását célzó játékok szervezése; közösségi
klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú
bemutatók rendezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú
ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú
kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények
szervezése és lebonyolítása; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú
rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári
táborokhoz; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és
tartása; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti
galériák szolgáltatásai; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; oktatási célú
filmbemutatók; oktatási célú ünnepségek szervezése; oktatási szolgáltatások akkreditálása; oktatási
tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős,
rekreációs célú műhelyek; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások; szórakoztatási célú
ünnepségek lebonyolítása; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató klubok
szolgáltatásai; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások gyermekek
számára; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; zenei rendezvények szervezése; zenekar [együttes] által
nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenés szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási
szolgáltatások; fordítási szolgáltatások; tolmács- és fordítói szolgáltatások; tolmács szolgáltatások; vallásoktatás;
vallási témákkal kapcsolatos tanfolyamok; zeneoktatás; zongoraoktatás; zeneórákhoz és programokhoz
gyakorlatok összeállítása és levezénylése; zeneértés oktatása; workshopok [képzés] szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; workshopok és
szemináriumok rendezése; tudományos tanfolyamok lebonyolítása; tudományos tanfolyamok; tanulást segítő
iskolai képzések; tanórák szervezése és lebonyolítása; tanórák szervezése; tanórák lebonyolítása; tanítási, oktatási
tevékenységek szervezése; tanfolyamszervezés; tanfolyamokat biztosító oktatási létesítmények szolgáltatásai;
tanfolyamok szervezése, tartása; tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben; tanfolyamok szervezése és
lebonyolítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; tanfolyamok,
képzések szervezése; tanfolyamok, képzések; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok rendezése és
lebonyolítása; szemináriumok lebonyolítása az onkológia területén; szemináriumok; számítógéppel támogatott
oktató tanfolyamok biztosítása; szakoktatás, szakmai képzés; szabadidős és képzési szolgáltatások; rekreációs
célú kiállítások lebonyolítása; rajzoktatás; óvodás oktatás; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás];
összejövetelek szervezése az oktatás területén; oktató játékok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok
szervezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése;
oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; oktatások szervezése és lebonyolítása; oktatási szolgáltatások
nyelvtanítási módszerek átadásához; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási rendezvények lebonyolítása;
oktatási programok szervezése; oktatási klub szolgáltatások; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem
online módon; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú konferenciák
szervezése; oktatási célú kiállításszervezés; oktatás, tanítás; nyelvtanfolyamok szervezése; nyelvtanfolyamok;
nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; nyelvoktatás, nyelvtanítás; nyelvoktatás szervezése; nyelvi korrepetálás;
műszaki oktatási tanfolyamok szervezése; második nyelv oktatása; korrepetálás; képzési célú előadások
szervezése és lebonyolítása; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi
képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; angol nyelvű oktatási szolgáltatások; akadémiák
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[oktatás]; előadások szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; kulturális célú bemutatók szervezése; művészeti versenyek szervezése; oktatási célú előadások
tervezése; színházi előadások, animációs és élő egyaránt.
( 111 ) 237.275
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03223
( 220 ) 2021.09.08.
( 732 ) LUXIMPEX Kereskedelmi, Vendéglátó, Szolgáltató és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) dr. Alexa Péter ügyvéd, Debrecen
( 541 ) Barátság Hotel
( 511 ) 35

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 111 ) 237.276
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03046
( 220 ) 2021.08.18.
( 732 ) PLOMBA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Péter András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes
perifériák.
( 111 ) 237.277
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03234
( 220 ) 2021.09.09.
( 732 ) Musza Norbert, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
( 541 ) Innopaint
( 511 ) 37

Épületek festése és mázolása; épületek külső és belső kivitelezése; festés és lakkozás; külső és belső festés;

festési és dekorációs szolgáltatások; dekorációs festési szolgáltatások; tapétázás; hulladékeltávolítás [takarítás,
tisztítás]; takarítási szolgáltatások; építés controlling, kivitelezés-felügyelet; gipszkarton kivitelezési
szolgáltatások; kőműves munkák; épületek felújítása.
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( 111 ) 237.278
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03224
( 220 ) 2021.09.08.
( 732 ) Berettyóújfalui Szakképzési Centrum, Berettyóújfalu (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

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

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

( 111 ) 237.279
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03039
( 220 ) 2021.08.17.
( 732 ) FARKAS Bőrdíszmű Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda Dr. Kocsis M. Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Ajándéktáskák; aktatáskák; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák (clutch); aprópénz

tartók; atlétikai táskák; babahordozó hátizsák; bankjegytartók; bankkártyatartók; bevásárlótáskák; bőr pénztárcák;
bőr levéltárcák; bőrből készült bőröndök; általános célú kerekes sporttáskák; bőrtáskák; bőröndök; cipőtáskák
utazáshoz; csizma- és síbakancstartó táskák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; diplomatatáskák; erszények,
pénztárcák; féloldalas hátizsákok; férfi kézitáskák, aktatáskák; gurulótáskák; gurulós bőröndök; háti hordozók;
hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; hordozótokok, táskák; irattáskák; irattartó tokok; jogosítványtokok;
kalapdobozok bőrből; kalapdobozok utazáshoz; kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására; kerekes
bevásárlótáskák, szatyrok; kis bőröndök; kis erszények, pénztárcák; kisméretű utazótáskák; kofferek (kis
utazóládák); kulcstartók bőrből; levéltárcák; műanyag utazótáskák; műbőr kulcstartó tokok; műbőr utazótáskák;
műbőr tokok; multifunkciós erszények, pénztárcák; művészeti mappák (táskák); nagyméretű bőr útitáska
(portmanteaux); neszesszerek; nyakkendő tartók utazáshoz; nyakkendő tokok; női kézitáskák; oldaltáskák,
tarisznyák; oldaltáskák könyveknek; övtáskák; öltöny-, ing és ruhaszállító táskák; összehajtható aktatáskák; övek;
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övhöz erősíthető pénztárcák; pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült); piperecikkek szállítására szolgáló

tisztasági táskák; poggyász; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; szíjak kézitáskákhoz; táskák,
hátizsákoktáborozóknak; textil bevásárlótáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; túrahátizsákok;
utazó kézitáskák; útikészletek, bőrönd szettek; válltáskák, tarisznyák; vászon bevásárlótáskák; esernyők és
napernyők; bőrszíjak; szíjak bőrből; műbőr; vállpántok (táskákhoz); vállszíjak; bőr, nyers vagy félig megmunkált
állapotban; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák (poggyász); bútorhuzatok bőrből; ernyők, esernyők;
hitelkártyatartók (levéltárcák); állatbőrök és irhák; kézitáskák; kikészített bőrök; marhabőrök; névjegytartók,
kártyatartók; ruhatáskák utazáshoz; poggyász és útitáskák; vadásztáskák.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: kalap, táska, pénztárca,

ajándéktáskák, aktatáskák, aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák, alkalmi táskák (clutch), aprópénz tartók,
atlétikai táskák, babahordozó hátizsák, bankjegytartók, bankkártyatartók, bevásárlótáskák, bőr pénztárcák, bőr
levéltárcák, bőrből készült bőröndök, általános célú kerekes sporttáskák, bőrtáskák, bőröndök, cipőtáskák
utazáshoz, csizma- és síbakancstartó táskák, csuklóra rögzíthető pénztárcák, diplomatatáskák, erszények,
pénztárcák, féloldalas hátizsákok, férfi kézitáskák, aktatáskák, guruló táskák, gurulós bőröndök, háti hordozók,
hátizsákok, hátitáskák, iskolatáskák, hordozótokok, táskák, irattáskák, irattartó tokok, jogosítványtokok,
kalapdobozok bőrből, kalapdobozok utazáshoz, kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására, kerekes
bevásárlótáskák, szatyrok, kis bőröndök, kis erszények, pénztárcák, kisméretű utazótáskák, kofferek (kis
utazóládák), kulcstartók bőrből, levéltárcák, műanyag utazótáskák, műbőr kulcstartó tokok, műbőr utazótáskák,
műbőr tokok, multifunkciós erszények, pénztárcák, művészeti mappák (táskák), nagyméretű bőr útitáska
(portmanteaux), neszesszerek, nyakkendő tartók utazáshoz, nyakkendő tokok, nőikézitáskák, oldaltáskák,
tarisznyák, oldaltáskák könyveknek, övtáskák, öltöny-, ing és ruhaszállító táskák, összehajtható aktatáskák, övek,
övhöz erősíthető pénztárcák, pénztárcák/erszények (nem nemesfémből készült), piperecikkek szállítására szolgáló
tisztasági táskák, poggyász, sporttáskák, tornazsákok, strandtáskák, szíjak kézitáskákhoz, táskák, hátizsákok
táborozóknak, textil bevásárlótáskák, táskák légi utazáshoz, táskák sportruházathoz, túrahátizsákok, utazó
kézitáskák, útikészletek, bőröndszettek, válltáskák, tarisznyák, vászon bevásárlótáskák, esernyők és napernyők,
bőrszíjak, szíjak bőrből, műbőr, vállpántok (táskákhoz), vállszíjak, bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban,
bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász), bútorhuzatok bőrből, ernyők, esernyők, hitelkártyatartók
(levéltárcák), állatbőrök és irhák, kézitáskák, kikészített bőrök, marhabőrök, névjegytartók, kártyatartók,
ruhatáskák utazáshoz, poggyász és útitáskák, vadásztáskák, ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
( 111 ) 237.280
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03228
( 220 ) 2021.09.08.
( 732 ) Lila Füge Produkciós Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LILA FÜGE
( 511 ) 5

Bébiételek, mint tápszerek babák részére; bébiételek, mint babák részére készült ételek; búzacsíra

étrend-kiegészítők; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; gyógyászati célra
alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású
olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj
étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;
protein étrend-kiegészítők; tejpor csecsemőknek; vitaminkészítmények.
29

Alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; algakivonatok élelmiszerekhez; alkoholban tartósított gyümölcsök;

almapüré; aludttej; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó,
tartósított; burgonya-alapú gombócok; burgonyapehely; csemegekukorica, elkészített; csemegeuborka;
csokoládés mogyoróvaj; csontleves, húsleves; darált mandula; datolya; dióféle-alapú krémek; dzsemek, lekvárok
M566

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 5. szám, 2022.03.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
[nem citrusfélékből]; disznóhús; disznózsír; előkészített gyümölcsök; erjesztett tejes italok étkezési célokra;

étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott
gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; falafel; feldolgozott gyümölcsökből
válogatás; feldolgozott zöldségek; fermentált sült tej; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró, elkészítve;
földimogyorótej-alapú italok; gomba, tartósított; guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyömbér,
tartósított; gyümölcs alapú koncentrátum főzéshez; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz;
gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;
hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halfilé; hal, tartósított; hummusz
[csicseriborsókrém]; hurkafélék; húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; ízesített
mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott,
kristályosított gyümölcsök; kefir [tejes ital]; készítmények húsleveshez; kimchi [erjesztett zöldségételek];
kocsonyák; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kókusztej;
kókuszvaj; kolbász; konfitált kacsahús; kristályosított gyömbér; krokett; kumisz; lecitin étkezési célokra;
lekvárok [citrusfélékből]; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leveskészítmények; magas
fehérjetartalmú tej; magvak, elkészítve; májpástétom; mandulatej; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési
célokra; margarin; mazsola; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej étkezési
célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; nem élő puhatestűek; növényi alapú
tejszín; olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási használatra;
pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; préselt gyümölcspép; ratatouille;
rákok; repceolaj, étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; röszti; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok;
sólet; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szárított, aszalt kókuszdió, szárított
zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szójabab olaj ételekhez; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra;
szójatej; tahini [szezámmagkrém]; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség]; tartósított paprika; tej; tejes italok,
főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejszínhab; tejszín
[tejtermékek]; tejtermékek; tofu; tojás; töltöttkáposzta-tekercsek; tőzegáfonya szósz [befőtt]; túró; túrós fánkok;
vadhús; vaj; vajkrém; virágporkészítmények [élelmiszer]; zabtej; zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú
koncentrátum főzéshez; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez;
zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zsírok, étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; 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 és egyéb
fűszerek; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény;
babliszt; bors; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips
[gabonakészítmény]; chutney [fűszeres ízesítő]; croissant-ok; cikória [pótkávé]; cukor; cukorból készült
tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer]; csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé;
csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés
italok tejjel; csokoládés italporok; mousse-ok [habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];
diófélékből készült lisztek; ecet; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák
díszítéséhez; égetett krém; ehető papír; ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő;
élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az
esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok,
jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként
tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok
fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek; fűszeres
készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris
célokra; gluténmentes kenyér; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs;
gyömbér; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös
sütemények/torták; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; harissa
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[ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra;

ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; jeges tea; jégkása;
jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; kakaó; kakaóalapú italok; kamilla-alapú italok;
kandiscukor; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok;
kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti
gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges
palacsinta); macaron; konyhasó; kovász; krumplialapú lepénykenyerek; kruton (pirított zsemlekocka);
kukoricadara; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; kuszkusz [búzadara]; leheletfrissítő mentabonbonok;
leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; lepények; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült
tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi
fogyasztásra; mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; menta
cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz;
moszat tea; mustár; mustárliszt; müzli; narancsvirágvíz ízesítési célokra; növényi készítmények pótkávéként való
használatra; nugát; nyers tészták; palacsinták; pálmacukor; panírkeverékek; paradicsomszósz; pasztillák,
szögletes cukorkák [édességek]; pattogatott kukorica; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; pesto [szósz];
petits fours [sütemény]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); pizza; pótkávé; pralinék; profiterol; pudingok;
quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen [japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók;
rizspuding; rizssütemény; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona
alapú -); soba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; só élelmiszerek tartósítására; sonkamáz; sós palacsinták; sós
palacsintakeverékek; sörecet; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok;
süteménytészta; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer];
szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és melasz; szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt;
szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok]; szusi; tabulé [arab saláta]; taco;
tamarind [ízesítő]; tápióka; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy
levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; tejszínhabot keményítő termékek; tengeri algába csavart, előkészített
rizs; természetes édesítőszerek; tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; tortilla; udon [japán metélt]; vajas kekszek;
vanília; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zellersó;
zsemlék; zsemlemorzsa.
32

Sörök; alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes

készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes
gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe
vera italok, alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek; citromos sör [shandy]; energiaitalok;
gyömbéres üdítőital; 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
zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; 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].
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások

[egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása;
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; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; know-how
átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; mentorálás; nem letölthető filmek
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biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása;
oktatási információs szolgáltatások; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szinkronizálás;
színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; videorögzítés.
( 111 ) 237.281
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03050
( 220 ) 2021.08.19.
( 732 ) Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 237.282
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03229
( 220 ) 2021.09.08.
( 732 ) Lila Füge Produkciós Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Bébiételek, mint tápszerek babák részére; bébiételek, mint babák részére készült ételek; búzacsíra

étrend-kiegészítők; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; gyógyászati célra
alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású
olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj
étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;
protein étrend-kiegészítők; tejpor csecsemőknek; vitaminkészítmények.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói
hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói
részére; pay per click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; piaci
információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs
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stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámszövegek írása; reklámszövegek

publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;
televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; webindexelés kereskedelmi vagy
reklám célokra.
( 111 ) 237.283
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03049
( 220 ) 2021.08.19.
( 732 ) Vida Adrienn, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 24

Ágyterítők, ágytakarók; ágytakarók, ágyterítők; asztalterítők; poháralátétek textilből; tányéralátétek

textilből; textil tányéralátétek; textil falidíszek; kézműves textil falikárpitok, falidíszek.
25

Esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; felsőruházat; időjárásálló felsőruházat; vízhatlan felsőruházat;

kabátok, dzsekik; készruhák; bélelt mellények; mellények; mellények [ruházat]; míderek; ruházati cikkek;
szoknyák.
( 111 ) 237.284
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03232
( 220 ) 2021.09.09.
( 732 ) Terzi Aynur, Istanbul (TR)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 111 ) 237.285
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 02871
( 220 ) 2021.07.26.
( 732 ) IPOLY ERDŐ Zrt., Balassagyarmat (HU)
( 740 ) Gajdácsik és Palásthy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 39

Utazásszervezés.

41

Sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 237.286
( 151 ) 2022.03.01.
( 210 ) M 21 02863
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) Saáry László Attiláné, Budapest (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Flumine sport
( 511 ) 12

Alakra formált, vízhatlan ponyvák csónakokhoz, hajókhoz; formára alakított huzatok, ponyvák

járművekhez.
18

Táskák sportruházathoz; táskák, kézitáskák; sporttáskák, tornazsákok; hátizsák, hátitáska; kulcstartók;

ernyők, esernyők.
22

Műanyag fóliák ponyvaként való felhasználásra; nem méretre készített hajóvédő ponyvák; vízhatlan

borítások, takarók [ponyvák]; zsákok; zsákok szállítási célokra.
25

Sportruházat; sportruhák és -mezek; mellények; anorák; férfi, női és gyermekruházat; vízhatlan ruházati

cikkek; ruházat sportoláshoz; pólók; felsőruházat; alsóruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok,
mellények; sapkák.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: biztonsági mellények vízisíhez, hűtőmágnesek, alakra formált, vízhatlan ponyvák csónakokhoz,
hajókhoz, formára alakított huzatok, ponyvák járművekhez, karkötők, karperecek, írószerek, írószertartók,
jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek, íróeszközök, bevásárló szatyor, táska, naptárak, táskák
sportruházathoz, táskák, kézitáskák, sporttáskák, tornazsákok, hátizsák, hátitáska, kulcstartók, ernyők, esernyők,
felfújható reklámtárgyak, párnák, bögrék, korsók, kulacsok [üresen], műanyag fóliák ponyvaként való
felhasználásra, nem méretre készített hajóvédő ponyvák, vízhatlan borítások, takarók [ponyvák], zsákok, zsákok
szállítási célokra, sportruházat, sportruhák és -mezek, mellények, anorák, férfi, női és gyermek ruházat, vízhatlan
ruházati cikkek, ruházat sportoláshoz, pólók, felsőruházat, alsóruházat, férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok,
mellények, sapkák, felfújható strandjátékok.
( 111 ) 237.287
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 02861
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) Puskás Zsolt, Csővár (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Kertészeti termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: dobozok fából, modellek [dísztárgyak] fából, fából készült
lakásbútorok, fából készült faldekorációk, fából készült kerti bútorok, főként fából készült állványok [bútorok]
tárolási célokra, művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból, bútorok és lakberendezési
tárgyak, élő növények és virágok, virágdekorációk [élő], virágdekorációk [szárított], virágkompozíciók
élővirágból, virágok.
40

Asztalosipari munkák [egyedi gyártás].

41

Szórakoztatási célú rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;

foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi
képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; coaching; személyiségfejlesztő tréning; képzés,
tanítás és oktatás biztosítása.
43

Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás].
44

Kertészeti szolgáltatások; kertészet; kertészeti információnyújtás és tanácsadás; mezőgazdasági

szolgáltatások; növénytermesztés; faiskolák, növénytermesztés; növénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás;
virágkötészeti szolgáltatások; virágkötészet; virágüzletek szolgáltatásai; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti
szolgáltatások; gazdálkodás (növények).
( 111 ) 237.288
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03225
( 220 ) 2021.09.08.
( 732 ) Teqball Holding S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) Dr. Karácsony Bálint, Budapest
( 541 ) FUTMESA
( 511 ) 9

Audiovizuális tanítási eszközök; kiterjesztett valóság számítógépes játékszoftverek; kiterjesztett valóság

játékszoftverek; kiterjesztett valóság szemüvegek; kiterjesztett valóság headset-ek; kiterjesztett valóság szoftver;
kiterjesztett valóság szoftverek oktatáshoz; kiterjesztett valóság szoftver mobilkészülékekhez való alkalmazásra;
kiterjesztett valóság szoftver mobilkészülékekhez való alkalmazásra, elektronikus adatok valós környezetekbe
történő integrálására; kiterjesztett valóság edzés szimulációs szoftver az oktatás területén; kiterjesztett valóság
edzés szimulációs szoftver a tudomány területén; bioinformatikai szoftverek; számítógépekhez kialakított
hordozótokok; hordozótokok mobiltelefonokhoz; hordozótokok digitális audio lejátszókhoz; számítógép
hordozótokok, táskák; hordozható zenelejátszókhoz való tokok; mobiltelefonokhoz kialakított tokok;
számítógépekhez kialakított tokok; MP3 lejátszókhoz kialakított tokok; tokok netbook számítógépekhez; tokok
notebook számítógépekhez; tokok mobiltelefonokhoz; tokok mobiltelefonhoz, táblagéphez, és laptophoz; tokok
laptopokhoz; digitális médialejátszókhoz való tokok; számítógép hordozó tokok, táskák; tokok zenetároló
eszközökhöz; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; hordozható médialejátszókhoz való tokok;
tokok okostelefonhoz; napszemüveg tokok; tokok napszemüvegekhez és védőszemüvegekhez; telefontokok;
tokok mobil telekommunikációs eszközökkel történő használatra; mobiltelefon tokok bőrből vagy műbőrből;
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mobiltelefon tokok szövetből vagy textilanyagokból; számítógépes játékpatronok [szoftverek]; számítógépes

játék lemezek; játékszoftverek; internetről letöltött számítógépes játékprogramok [szoftverek]; számítógépes
játékszoftverek és elektronikus formátumú kézikönyvek, egységként árusítva; globális számítógépes hálózatról
letölthető számítógépes játékszoftverek; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli készülékeken
keresztül letölthető számítógépes játékszoftverek; számítógéppel generált képalkotásra [CGI] szolgáló szoftverek;
számítógépes grafikai szoftverek; számítógépes programok és szoftverek képfeldolgozáshoz; mobiltelefonokon
használt számítógépes programok és szoftverek képfeldolgozáshoz; számítógépes programok [letölthető
szoftverek]; számítógépes programok adatfeldolgozáshoz; számítógépes programok kép-, hang- és
videószerkesztéshez; számítógépes programok videó- és számítógépes játékokhoz; számítógépes
szoftveralkalmazások, letölthető; internetről letöltött számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek játéktermi
eszközökhöz és játékokhoz; számítógépes szoftverek adatfeldolgozáshoz; számítógépes programok
képfeldolgozáshoz; számítógépes programok digitális képfeldolgozáshoz; szoftverek; számítógépes
videojáték-szoftverek; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; védőhuzatok zenetároló eszközökhöz; hordozható
médialejátszókhoz való védőhuzatok; táblagép tokok; díszítő mágnesek; letölthető alkalmazások mobil
eszközökkel történő használatra; letölthető számítógépes játékprogramok; letölthető számítógépes játékok;
letölthető számítógépes játékszoftverek; letölthető tanfolyami anyagok; letölthető interaktív szórakoztató
szoftverek számítógépes játékokhoz; letölthető interaktív szórakoztató szoftverek videojátékokhoz; oktató
szoftverek; oktató szoftver gyermekek számára; elektronikus vezérlők kiterjesztett valóság headset-ekkel történő
használathoz; elektronikus vezérlők virtuális valóság headset-ekkel történő használathoz; elektronikus
játékszoftverek mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek hordozható elektronikus eszközökhöz;
elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; elektronikus képalkotó készülékek; eredményjelző
készülékek [elektronikus]; elektronikus sport edzés szimulátorok; elektronikus edzés szimulátorok [számítógépes
hardver és szoftver alapú oktató berendezések]; divatszemüvegek; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez;
napszemüvegkeretek; freeware [ingyen használható szoftver]; játékprogramok játéktermi videójáték-gépekhez;
játékkazetták elektronikus játékkészülékekhez; kifejezetten videojátékokhoz kialakított headset-ek;
gesztusfelismerő szoftver; képfelismerő szoftverek; beviteli eszközök számítógépekhez; interaktív számítógépes
játékprogramok; interaktív számítógépes szoftverek; személyi számítógéppel használható interaktív szórakoztató
szoftverek; interaktív multimédiás számítógépes játékprogramok; interaktív multimédiás számítógépes
programok; interaktív multimédia szoftverek játékokhoz; interaktív videójáték programok; nyakba akasztók
mobiltelefonokhoz; bőrből készült mobiltelefon tokok; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; beépített
erősítővel rendelkező hangszórók; hangszórók, hangfalak; hangszóró rendszerek; hordozható hangszórók;
műsoros videószalagok; védőtokok mobiltelefonokhoz; MP3-lejátszókhoz való védőtokok; tokok táblagépekhez;
védőtokok táblagépekhez; rögzített számítógépes játékprogramok; rögzített számítógépes játékszoftverek;
tudományos készülékek és berendezések; tudományos, optikai, mérő-, jelző-, és ellenőrző készülékek és
berendezések; okosszemüvegek; hűtőmágnesek; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; számítógépes
alkalmazások mobiltelefonokhoz; szoftver képek, grafikák és szövegek feldolgozásához; szoftverek
okostelefonokhoz; hangszórók hordozható médialejátszókhoz; napszemüvegek; oktatáshoz használt
berendezések; oktató és tanító készülékek és eszközök; oktatási készülékek; oktatási készülékek és eszközök;
tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; USB pendrive-ok; videójáték programok; szoftverek
videójátékokhoz; videómegjelenítő rendszerek; virtuális valóság számítógépes játékszoftverek; virtuális valóság
játékszoftverek; virtuális valóság szemüvegek; virtuális valóság headset-ek; videójátékokhoz kialakított virtuális
valóság headset-ek; videójátékokhoz kialakított virtuális valóság headset-ek és sisakok; virtuális valóság
szoftverek; virtuális valóság-szoftverek oktatáshoz; virtuális valóság szoftverek számítógépes játékokhoz;
virtuális valóság edzés szimulációs szoftverek az oktatás területén; virtuális valóság edzés szimulációs szoftverek
a tudomány területén.
28

Külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított szórakoztató és játékkészülékek;

külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított szórakoztató készülékek; játéktermekben
használt szórakoztató berendezések; szórakoztató készülékek televízió-képernyővel való használatra; játékgépek;
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külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított, számítógépes játékokhoz való készülékek;

külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított, elektronikus játékokhoz való készülékek;
elektronikus játékokhoz használt készülékek, a külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra
kialakított készülékek kivételével; berendezések játékokhoz; játékokhoz használt készülékek, a külső
kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított készülékek kivételével; játéktermi játékgépek;
játéktermi videójáték-gépek; sportfelszerelésekkel való használatra kialakított táskák; labdák játékokhoz;
paddleball; padel labdák; trenderlik; labdák ütős sportokhoz; sportlabdák; számítógépes videójátékokban
megjelenített virtuális játékasztalok játék céljára; számítógépes videójátékokban megjelenített virtuális asztali
játékok; vezérlők játékkonzolokhoz; oktatási célú játékszerek; elektronikus játékra tervezett, videó kimenetes,
elektronikus és elektromechanikus asztalok; elektronikus oktatási játékgépek gyermekek számára; elektronikus
játékkészülékek; külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított elektronikus
játékkonzolok; elektronikus hordozható játékkonzolok; elektronikus céltáblák; elektronikus céltáblák játékhoz és
sporthoz; elektronikus játékszerek; felszerelés szabadtéri játékokhoz; játék testedző berendezések; fitnesz gépek;
edzőfelszerelések, az orvosi, gyógyászati célokra használt edzőfelszerelések kivételével; edzőfelszerelések, a
fizikoterápiás célokra használt edzőfelszerelések kivételével; csocsóasztalok; külső kijelzőképernyővel vagy
monitorral való használatra kialakított játékkészülékek; játékkonzolok; pénzbedobós játékgépek; játékok;
játékszerek; kizárólag televíziókészülékekkel történő használatra kifejlesztett játékberendezések és készülékek;
hordozható készülékek elektronikus játékokhoz; hordozható elektronikus játékok; kizárólag
televíziókészülékekkel való használatra kialakított hordozható elektronikus játékok; külső kijelzőképernyővel
vagy monitorral való használatra kialakított hordozható elektronikus játékkonzolok; hordozható elektronikus
videójátékok; kézi játékkonzolok; folyadékkristályos kijelzővel rendelkező hordozható játékok; hordozható
konzolok elektronikus játékokhoz; hordozható konzolok elektronikus játékokhoz, a külső kijelzőképernyővel
vagy monitorral való használatra kialakított hordozható konzolok kivételével; hordozható konzolok
videójátékokhoz; hordozható konzolok videójátékokhoz, a külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való
használatra kialakított hordozható konzolok kivételével; mozgásvezerlők számítógépekhez és videójátékokhoz;
futballkapu-hálók; szabadtéri játékfelszerelés; kültéri játékok; paddleball ütők; padel ütők; testedzésre szolgáló
eszközök, az orvosi, gyógyászati célra szánt eszközök kivételével; paddleball hálók; padel hálók; zsebméretű
készülékek videójátékokhoz; telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek;
hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; futball-labdák; futballkapuk; sportcikkek;
sportfelszerelés; különálló videójáték-berendezések; asztalitenisz-ütők; ping-pong [asztalitenisz] asztalok;
asztalitenisz labdák; célbadobós játékok; videójátékok; külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra
kialakított hordozható elektronikus játékkonzolok; külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra
kialakított videójáték konzolok; külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított
videójátékok; külső kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított videójáték készülékek; külső
kijelzőképernyővel vagy monitorral való használatra kialakított videó kimenetes játékkészülékek; játékgépek
televízióval való használatra; röplabdák; zsonglőrfelszerelés; zsonglőrlabdák; hálók labdajátékokhoz.
41

Felnőttoktatás; továbbképzés; képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; játéktermi szolgáltatások;

szórakoztató központok által nyújtott szolgáltatások; animációs szolgáltatások; atlétikai versenyek rendezése és
lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; tanórák szervezése és
lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, szimpóziumok, képzési célú
műhelyfoglalkozások szervezése és lebonyolítása; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú konferenciák és kiállítások szervezése és lebonyolítása; konferenciák
és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, koncertek, szimpóziumok, szemináriumok, tanfolyamok, tanórák,
előadások szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, képzési célú
műhelyfoglalkozások szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, szimpóziumok,
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tanfolyamok, tanórák, előadások szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok,

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú konferenciák, gyűlések, kiállítások
szervezése és lebonyolítása; konferenciák, gyűlések, oktatási célú kiállítások, tanórák, előadások, szemináriumok,
képzési célú műhelyfoglalkozások szervezése és lebonyolítása; konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; találkozók szervezése és lebonyolítása;
kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális események szervezése és lebonyolítása; oktatási
célú konferenciák rendezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; képzési célú
rendezvények szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztató
rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási, sport- és kulturális tevékenységek szervezése és
lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; fitnesz órák szervezése és lebonyolítása;
játékok szervezése és lebonyolítása; személyes oktatási célú fórumok rendezése és lebonyolítása; előadások
szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; találkozók szervezése és
lebonyolítása az oktatás területén; találkozók szervezése és lebonyolítása a szórakoztatás területén;
szemináriumok és képzési célú műhelyfoglalkozások szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú
szemináriumok, konferenciák, kiállítások szervezése és lebonyolítása; szemináriumok, konferenciák,
tanfolyamok, továbbképzési tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok, kongresszusok,
konferenciák, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kulturális célú szemináriumok, műhelyfoglalkozások
[oktatás], kongresszusok, kollokviumok, távoktatási tanfolyamok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;
futball edzésprogramok szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása;
sportversenyek szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok
rendezése és lebonyolítása; oktatások szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok [képzés]
szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; műhelyfoglalkozások, oktatás,
szemináriumok, konferenciák szervezése és lebonyolítása; ifjúsági futball edzésprogramok szervezése és
lebonyolítása; online műhelyfoglalkozások szervezése és lebonyolítása az egészségmegőrzés területén; online
műhelyfoglalkozások szervezése és lebonyolítása a wellness területén; online műhelyfoglalkozások szervezése és
lebonyolítása a testsúlyszabályozás területén; szórakoztatási célú díjátadó ünnepségek és gálaestek szervezése;
szórakoztatási célú díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek szervezése jelentős mértékű
adományokat juttató nagyvállalatok és magánszemélyek részére; kollokviumok szervezése, lebonyolítása és
rendezése; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák, kongresszusok, kollokviumok,
műhelyfoglalkozások [képzés], szemináriumok, szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése;
kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése;
szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése; képzési célú műhelyfoglalkozások szervezése,
lebonyolítása és rendezése; szórakoztatási célú gálaestek szervezése; tanórák szervezése; kollokviumok
szervezése; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; versenyek szervezése az interneten;
konferenciaszervezés; kongresszusok szervezése; vetélkedők, versenyek szervezése; összejövetelek, gyűlések
szervezése; kulturális és sportesemények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; oktatási célú
konferenciák szervezése; oktatási célú tanfolyamok szervezése; oktatási események szervezése; szórakoztató
események szervezése; szórakoztató show-k rendezése; kulturális és szórakoztatási célú kiállítások,
kongresszusok, szemináriumok, konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások, szemináriumok és konferenciák szervezése; filmesemények, élő
zenei események, kulturális és sportesemények szervezése; filmesemények, zenei események, kulturális és
sportesemények, élő szórakoztató események szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek szervezése az
interneten; személyes oktatási célú fórumok szervezése; élő szórakoztató események szervezése; szemináriumok
szervezése; szemináriumok és konferenciák rendezése; labdarúgó-mérkőzések szervezése; sportversenyek
rendezése; sportoktatás/edzés szervezése rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból; sportoktatás/edzés
szervezése hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból; szimpóziumok szervezése; szimpóziumok és képzési
célú műhelyfoglalkozások szervezése; képzések szervezése; tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben;
oktatási célú szemináriumok szervezése; workshopok és szemináriumok rendezése; szakmai
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műhelyfoglalkozások és tanfolyamok szervezése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang- és

videofelvételek készítése; zenés szórakoztatási szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel
kapcsolatos szolgáltatások; fogadóirodai szolgáltatások; testtudatossággal kapcsolatos oktatás; üzleti képzés;
üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
klubszolgáltatások szórakoztatás formájában; coaching [oktatás és képzés]; sportedzői tevékenység nyújtása;
coaching [tréning]; számítógépes képzés; számítógépes tanfolyamok; számítógépes oktatással kapcsolatos
képzési szolgáltatások; szórakoztató események, kulturális események, élő sportesemények, oktatási események
lebonyolítása; tornaórák tartása; fitnesz órák tartása; üzleti konferenciák lebonyolítása; tanórák lebonyolítása;
kollokviumok lebonyolítása; versenyek lebonyolítása az interneten; konferenciák lebonyolítása; szemináriumok
és kongresszusok tartása, vezetése; összejövetelek, gyűlések lebonyolítása; kulturális szolgáltatások nyújtása;
kulturális események lebonyolítása; távoktatási tanfolyamok lebonyolítása; oktatási célú tanfolyamok
lebonyolítása; oktatási célú rendezvények lebonyolítása; oktatási célú szemináriumok lebonyolítása; szórakoztató
szolgáltatások nyújtása; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kiállítások lebonyolítása a szórakoztatás
területén; oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; élő szórakoztató
rendezvények lebonyolítása; szemináriumok tartása; sportrendezvények lebonyolítása; szimpóziumok
lebonyolítása; tanfolyamok lebonyolítása; tanfolyamok lebonyolítása a technológia és innováció területén;
oktatási célú szemináriumok tartása; képzési célú műhelyfoglalkozások lebonyolítása; műhelyfoglalkozások és
szemináriumok lebonyolítása; fizikális erőnléti edzések lebonyolítása; konferenciák szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kongresszusok
szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;
szemináriumok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tanácsadás és tájékoztató szolgáltatások;
szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; műhelyfoglalkozások szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és
tájékoztató szolgáltatások; szemináriumok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tanácsadás; képzési célú
műhelyfoglalkozások szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tanácsadás; oktatáshoz és képzéshez
kapcsolódó tanácsadás; fitnesz edzéssel kapcsolatos konzultáció; képzéshez és továbbképzéshez kapcsolódó
tanácsadás; képzéshez, továbbképzéshez és oktatáshoz kapcsolódó tanácsadás; tanácsadási szolgáltatások a
szórakoztatás területén; tanácsadási szolgáltatások az interneten keresztül a szórakoztatás területén; folyamatos
képzési szolgáltatások; digitális képfeldolgozási szolgáltatások [képek szerkesztése]; digitális képfeldolgozási
szolgáltatások [fényképészet]; digitális fényképészet; digitális video, audio és multimédiás tartalmak
megjelentetésére irányuló szolgáltatások; online nyújtott távoktatási szolgáltatások; fényképszerkesztés;
nyomtatványok és szövegek szerkesztése; írott szövegek szerkesztése; videofelvételek szerkesztése; szervezeti
tagoknak nyújtott oktatási és szórakoztatási szolgáltatások; művészetekhez, kézműves tevékenységekhez,
sportokhoz, vagy általános ismeretekhez kapcsolódó oktatási és képzési szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos
oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; oktatással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; vizsgáztatás; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási és szórakoztatási
szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; oktatás és képzés az elektronikus
adatfeldolgozás területén; oktatás és tanítás; oktatási információs szolgáltatások; oktatási útmutatás; oktatási,
képzési és szórakoztatási szolgáltatások; előállításhoz és gyártáshoz kapcsolódó oktatási és képzési
szolgáltatások; világszintű kommunikációs hálózat segítségével nyújtott elektronikus játékszolgáltatások;
elektronikus játékokkal kapcsolatos, interneten keresztül nyújtott szolgáltatások; elektronikus játékokkal
kapcsolatos, interneten vagy más kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások; előadóművészek
szolgáltatásai; szórakoztató és sporttevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások; szórakoztatás IPTV-n keresztül;
vezeték nélküli televíziós közvetítésen keresztüli szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatás animációs és élőszereplős tévésorozatok formájában; szórakoztatás fantázia futballbajnokságok
formájában; online szórakoztatási szolgáltatások nyújtása fantáziasport-bajnokság formájában; szórakoztatás élő
előadások formájában; szórakoztatás televízióműsorok formájában; szórakoztatás futballmeccsek formájában;
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szórakoztatás sportversenyek formájában; szórakoztatás sportjátékok formájában; szórakoztatás sportbajnokságok

formájában; szórakoztatás teniszbajnokságok formájában; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási
szolgáltatások valóságalapú televízióműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok
formájában a sport területén; szórakoztatási szolgáltatások televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatási
szolgáltatások nyújtása globális kommunikációs hálózaton keresztül; edzőtermi szolgáltatások; rajongói,
szurkolói klubszolgáltatások szórakoztatás formájában; filmgyártási szolgáltatások; filmszerkesztés, vágás;
fitnesz klub és edzőtermi szolgáltatások; fitnesz klub szolgáltatások; számítógépes terminálokon vagy
mobiltelefonokon történő kommunikáció útján nyújtott játékszolgáltatások; számítógépes hálózatról online
nyújtott játékszolgáltatások szórakoztatási és továbbképzési célokra; számítógépes hálózatról vagy
mobiltelefonos hálózatról online nyújtott játékszolgáltatások; kommunikációs hálózatokon keresztül nyújtott
játékszolgáltatások; számítógépes hálózatról online nyújtott játékszolgáltatások; számítógépes hálózatokon és
kommunikációs világhálózatokon keresztül nyújtott játékszolgáltatások; szerencsejátékok; sporteseményekkel
kapcsolatos fogadás [handicap fogadás]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészség- és
fitnesztréning; egészség- és szabadidős klubszolgáltatások; létesítmények biztosítása egészség kluboknak
[mozgásgyakorlatok]; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes adatbázis alapján vagy
globális kommunikációs hálózaton keresztül online nyújtott, számítógépes játékok általi szórakoztatással
kapcsolatos információk; oktatással és szórakoztatással kapcsolatos információk; oktatással és szórakoztatással
kapcsolatos, számítógépes adatbázis alapján vagy az interneten keresztül, online nyújtott információk; oktatással
vagy szórakoztatással kapcsolatos, számítógépes hálózaton és az interneten keresztül, vagy televízió- vagy
rádióműsorok útján, online nyújtott információk; oktatással vagy szórakoztatással kapcsolatos, online, vagy
televízión keresztül, vagy széles sávú és vezetéknélküli kommunikáció útján nyújtott információk; szabadidős és
rekreációs szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; játékvezetés
sportversenyeken; online szórakoztatás; online számítógépes játékok szolgáltatása; konferenciák, kiállítások és
versenyek szervezése; szemináriumok, konferenciák, tanfolyamok és továbbképzések szervezése; kollokviumok,
konferenciák vagy kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális és szabadidős tevékenységek szervezése
és lebonyolítása; élő előadások szervezése és bemutatása; show-műsorok szervezése és bemutatása;
show-műsorok, versenyek, játékok, koncertek, hangversenyek, és szórakoztató események szervezése és
bemutatása; játékok és versenyek szervezése és lebonyolítása az interneten keresztül; közösségi sport- és
kulturális események szervezése; versenyek és díjátadó ünnepségek szervezése; versenyek szervezése [oktatás
vagy szórakoztatás]; versenyek vagy más sport- és kulturális események szervezése jótékonysági célból;
kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; oktatási és szórakoztató események
szervezése szakemberek és vezetők számára; oktatási, szórakoztató, kulturális és sportesemények szervezése;
oktatási, szórakoztató, sport- és kulturális események szervezése; oktatási célú show-k rendezése; elektronikus
játékversenyek szervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú show-k rendezése;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások, gyűlések és konferenciák szervezése; oktatási célú kiállítások szervezése;
játékok szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; élő show-műsorok szervezése és lebonyolítása;
show-műsorok szervezése és lebonyolítása; sport- és kulturális tevékenységek szervezése; sport- és kulturális
események szervezése; sportesemények megszervezése; sportesemények szervezése jótékonysági célból;
sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;
sportesemények szervezése a labdarúgás területén; tenisztornák rendezése; képzés szervezése; ifjúsági képzési
programok szervezése; oktatási, kulturális vagy szórakoztatási célú események szervezése, rendezése és
lebonyolítása; show-műsorok és élő előadások szervezése, rendezése és bemutatása; tanfolyamok, képzések
szervezése; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése; atlétikai versenyek és játékok szervezése és
lebonyolítása; atlétikai események szervezése és lebonyolítása; főiskolai és egyetemi atlétikai események
szervezése és lebonyolítása; főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; sport- és kulturális
események szervezése és lebonyolítása; sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; sportversenyek
szervezése rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból; sportversenyek szervezése hátrányos helyzetűeknek
jótékonysági célból; partik szervezése [szórakoztatás]; partik szervezése [szórakoztatás] ünnepi eseményekhez
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kapcsolódóan; partik szervezése [szórakoztatás] céges rendezvényekhez kapcsolódóan; partik szervezése

[szórakoztatás] jótékonysági célú gyűjtésekhez kapcsolódó promóciós rendezvényekhez kötődően; partik
szervezése [szórakoztatás] non-profit szervezetekhez kapcsolódó promóciós rendezvényekhez kötődően; partik
szervezése [szórakoztatás] termékbevezetésekhez kapcsolódó promóciós rendezvényekhez kötődően; személyi
coaching [képzés]; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; fotóriportok készítése; testnevelés; fitnesz
oktatás, útmutatás; testedzési, testnevelési szolgáltatások; partik szervezése és lebonyolítása [szórakoztatás];
videok és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; élő szórakoztató
események lebonyolítása; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő előadások bemutatása; televíziós műsorok
készítése és forgalmazása; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; hang- és/vagy videofelvételek
készítése; oktatási és képzési anyagok előállítása; oktatási anyagok előállítása; képzési anyagok előállítása; élő
szórakoztató műsorok rendezése; élő szórakoztató események rendezése; internetre és egyéb médiumokra szánt
rádió- és televízióműsorok előállítása; rádió- és televízióműsorok készítése; show-műsorok készítése;
hangfelvételek, zenei felvételek, és videofelvételek készítése; televíziós műsorok, mobil televíziós műsorok, és
rádióműsorok készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; mobiltelefonokon közvetíthető
televízióműsorok készítése; mobileszközökön közvetíthető televízióműsorok készítése; video podcast-ok
készítése; videofelvételek készítése; atlétikai táborokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása [szórakoztatás vagy
oktatás] hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból; atlétikai táborokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
[szórakoztatás vagy oktatás] rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból; tanfolyamok, kurzusok biztosítása;
kulturális tevékenységek biztosítása rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból; kulturális tevékenységek
biztosítása hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból; oktatási célú képzések nyújtása; oktatási célú
tanfolyamok, előadások, szemináriumok és ifjúsági képzési programok biztosítása; oktatási célú szemléltetés
nyújtása; oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató
központokban; oktatási tárgyú információk nyújtása; oktatási anyagok biztosítása rászoruló gyermekeknek
jótékonysági célból; oktatási anyagok biztosítása hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból; számítógépekkel
kapcsolatos oktatás nyújtása videokonferencián keresztül; szórakoztatás biztosítása; futballtáborokkal kapcsolatos
szolgáltatások biztosítása [szórakoztatás vagy oktatás] rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból;
futballtáborokkal kapcsolatos szolgáltatások biztosítása [szórakoztatás vagy oktatás] hátrányos helyzetűeknek
jótékonysági célból; táboroztatás [szórakoztatás vagy oktatás] rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból;
táboroztatás [szórakoztatás vagy oktatás] hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból; információnyújtás
sporttevékenységekkel kapcsolatban; testedzéssel és fitnesszel kapcsolatos tájékoztatás weboldalon keresztül;
oktatási, képzési, szórakoztatási, sport- és kulturális tevékenységgel kapcsolatos információnyújtási szolgáltatás;
sport- és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos információnyújtási szolgáltatás; on-line információk nyújtása
számítógépes játékokkal és számítógépek játékokhoz való fejlesztésével kapcsolatban; testneveléssel kapcsolatos
online információnyújtási szolgáltatás weboldalon keresztül; edzéssel kapcsolatos online információnyújtási
szolgáltatás online weboldalon keresztül; sportrendezvényekkel kapcsolatos információnyújtási szolgáltatás;
sporttal kapcsolatos információnyújtási szolgáltatás; sporttal és sportrendezvényekkel kapcsolatos
információnyújtási szolgáltatás; képzéssel kapcsolatos információk nyújtása; oktatás nyújtása a testedzés
területén; oktatási kézikönyvek és oktatási anyagok biztosítása a wellness területén; folyamatos tanfolyamok
szervezése; szórakoztató tevékenységek biztosítása rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból; szórakoztató
tevékenységek biztosítása hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból; szórakoztató események szervezése
rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból; szórakoztató események szervezése hátrányos helyzetűeknek
jótékonysági célból; szakmai képzés, betanítás; oktatási és képzési szolgáltatások nyújtása; képzés és
továbbképzés nyújtása; képzés nyújtása globális számítógépes hálózat útján; online tanfolyamok, kurzusok
nyújtása; online tanórák nyújtása élő video chat útján; online szórakoztatás nyújtása fantázia sportligák
szervezése és lebonyolítása formájában; online szórakoztatási szolgáltatások nyújtása bajnokságok szervezése és
lebonyolítása formájában; online szórakoztatás nyújtása bajnokságok, fantázia sportligák, és játékshow-k
szervezése és lebonyolítása formájában; oktatással, képzéssel, szórakoztatással, sport- és kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos online információnyújtási szolgáltatás; számítógépes játékokkal kapcsolatos
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szórakoztatásról nyújtott online információk; oktatással kapcsolatos online információnyújtási szolgáltatás;

képzéssel kapcsolatos online információnyújtási szolgáltatás; szórakoztatással kapcsolatos online
információnyújtási szolgáltatás; szórakoztatással és oktatással kapcsolatos; online információnyújtási szolgáltatás;
online, nem letölthető oktatóvideok nyújtása; online képzés nyújtása; online szemináriumok nyújtása; online
oktatás nyújtása; online videojátékok nyújtása; online, nem letölthető videok nyújtása; szabadidős létesítmények
üzemeltetése; szabadidős létesítmények és szolgáltatások biztosítása; sportolási lehetőség biztosítása rászoruló
gyermekeknek jótékonysági célból; sportolási lehetőség biztosítása hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból;
sporttáborokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása [szórakoztatás vagy oktatás] rászoruló gyermekeknek
jótékonysági célból; sporttáborokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása [szórakoztatás vagy oktatás] hátrányos
helyzetűeknek jótékonysági célból; sportlétesítmények üzemeltetése; sportlétesítmények biztosítása rászoruló
gyermekeknek jótékonysági célból; sportlétesítmények biztosítása hátrányos helyzetűeknek jótékonysági célból;
sportcikkek biztosítása sporttevékenységek folytatása céljából hátrányos helyzetű gyermekeknek, jótékonysági
célból; sporttal kapcsolatos információnyújtási szolgáltatás weboldalon keresztül; edzőlétesítmények biztosítása
sportoláshoz; tenisztáborokkal kapcsolatos szolgáltatások biztosítása [szórakoztatás vagy oktatás] rászoruló
gyermekeknek jótékonysági célból; tenisztáborokkal kapcsolatos szolgáltatások biztosítása [szórakoztatás vagy
oktatás] hátrányos helyzetűeknek; teniszpályák üzemeltetése; teniszlétesítmények biztosítása; játékok biztosítása
hátrányos helyzetű gyermekeknek oktatási eseményekhez kapcsolódóan, jótékonysági célból; röplabdatáborokkal
kapcsolatos szolgáltatások biztosítása [szórakoztatás vagy oktatás] rászoruló gyermekeknek jótékonysági célból;
röplabdatáborokkal kapcsolatos szolgáltatások biztosítása [szórakoztatás vagy oktatás] hátrányos helyzetűeknek
jótékonysági célból; testsúlyszabályozással kapcsolatos műhelyfoglalkozások szervezése és lebonyolítása; online,
nem letölthető játékok biztosítása az interneten; edzésprogramok nyújtása; oktatási és képzési útmutatók kiadása;
oktatási anyagok kiadása; kézikönyvek kiadása; multimédiás tartalmak online megjelentetésére irányuló
szolgáltatások; sportszabályzatok kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; szabadidős tevékenységekkel
kapcsolatos információnyújtási szolgáltatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények bérbeadása; sportpályák bérbeadása; teniszfelszerelés kölcsönzése; videojátékok kölcsönzése;
futballtáborok szervezése és lebonyolítása; futball oktatás; sporttevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások
nyújtása; sport- és kulturális szolgáltatások nyújtása; sportklub szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások;
sporthivatali tevékenység; sportoktatás/edzés tartása és nyújtása; tanárképzési szolgáltatások; oktatás nyújtása;
oktatási és képzési szolgáltatások az üzlet, az ipar, és az információtechnológia területén; személyzeti, csapat- és
szervezetfejlesztéshez kapcsolódó képzés és továbbképzés; képzési szolgáltatások coaching formájában;
videoszerkesztési szolgáltatások; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; videofelvétel-készítési
szolgáltatások; video mastering szolgáltatások; videok, videofelvételek készítése; számítógépes hálózatból online
módon nyújtott virtuális valóság játékszolgáltatások.
45

Tanácsadás a szellemi tulajdon és a szerzői jogok kezelésével kapcsolatban; iparjogvédelmi jogokkal

kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon
engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás;
domain-nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; szerzői művek licenciába adásával kapcsolatos ügynöki
szolgáltatások; domain-nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; filmek, televíziós műsorok és
videók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdonnal
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások non-profit szervezetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó
tanácsadási szolgáltatások egyetemek és kutatóintézetek számára; internet alapú társkereső és társasági
ismerkedési szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; internet alapú
partnerkereső szolgáltatások; internet alapú ismerkedési szolgáltatások; internet alapú társasági ismerkedési
szolgáltatások; internet alapú közösségi hálózati, ismerkedési, és társkereső szolgáltatások; online közösségi
hálózatok szolgáltatásai; jogi szolgáltatások védjegy monitoring formájában; műsorszórási jogok hasznosításával
kapcsolatos jogi szolgáltatások; nyomtatott anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi
szolgáltatások; filmes szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok
hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások;
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licenciajogok kezelésével, ellenőrzésével és engedélyezésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi

tulajdonjogokra vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi szolgáltatások;
reklámszlogenek és rajzfilmfigurák licenszelése; merchandising jogok [arculatátviteli jogok] licenciába adása;
számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi
szolgáltatások]; franchise koncepciók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése;
ipari tulajdonjogok és szerzői jogok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; nyomtatott anyagok engedélyeztetése
[jogi szolgáltatások]; rádió- és televízió-műsorok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott
formatervezési minták licenszelése; lajstromozott formatervezési mintaoltalmi bejelentések benyújtása; kutatás és
fejlesztés engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; filmekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások];
televízió műsorokra vonatkozó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; televízióműsorok, video- és
rádióműsorok, produkciók és formátumok licencjogainak kiadása [jogi szolgáltatások]; fényképek használatával
kapcsolatos licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; videótermékekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi
szolgáltatások]; filmekhez, televíziós és videó produkciókhoz kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások];
technológia licenszelése; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; engedélyező hatósági szolgáltatások;
engedélyeztetési szolgáltatások áruk gyártásához kapcsolódóan [jogi szolgáltatások]; lobbizási szolgáltatások,
kivéve kereskedelmi célokra; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése; szerzői jogok és ipari tulajdonjogok
kezelése mások megbízásából; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és hasznosítása engedélyeztetés útján
[jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; politikai
összejövetelek szervezése; jogi szaktanácsadás franchisinggal kapcsolatban; ruházat biztosítása hátrányos
helyzetűek számára jótékonysági célból; ruházat biztosítása rászorulók számára [jótékonysági szolgáltatások];
ruházat biztosítása rászoruló gyermekek számára jótékonysági célból; társkeresési információk nyújtása interaktív
online weboldalakon a társkeresés területén, valamint az ismerkedés, illetve kapcsolatok építésének és barátságok
kialakításának elősegítése érdekében; lábbelik biztosítása rászoruló gyermekek számára jótékonysági célból;
lábbelik biztosítása rászorulók számára [jótékonysági szolgáltatások]; lábbelik biztosítása hátrányos helyzetűek
számára jótékonysági célból; védjegy monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyügynök szolgáltatásai.
( 111 ) 237.289
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 00075
( 220 ) 2021.01.12.
( 732 ) WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 541 ) GOODSPIRIT
( 511 ) 16

Könyvek; nyomdaipari termékek, folyóiratok, magazinok, prospektusok; különleges, alkalmi, magas

esztétikai igényességgel szedett nyomdaipari termékek, névjegyek, meghívók, értesítők, segédletek, szórólapok,
plakátok, reklámanyagok.
35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, online kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció,

nyomtatványok megjelenítése, terjesztése; nyomtatványok megjelenítése oktatás és reklámozás céljából; reklám,
marketing és promóciós anyagok megjelenítése és terjesztése; nyomtatványok, promóciós anyagok megjelenítése
és terjesztése online módon.
41

Nevelés, szakmai képzés, online szakmai képzés, bemutatók és oktatás, szórakoztatás, sport és kulturális

tevékenységek, kiadói szolgáltatások; nyomtatványok és kiadványok szerkesztése, megjelenítése, terjesztése;
elektronikus folyóiratokhoz kiadói szolgáltatások; könyvek, folyóiratok, magazinok, újságok, katalógusok online
közzététele.
( 111 ) 237.290
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 02256
( 220 ) 2021.06.08.
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( 732 ) Herceg Olga, Nyíregyháza (HU)

( 546 )
( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők és diétás készítmények, nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára, nem

gyógyászaszati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra, étrendkiegészítő italok, étrendkiegészítő enzimek,
étrend- és táplálékkiegészítők.
35

Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, termékbemutatók és termék megjelenítési

szolgáltatások, weboldalakon biztosított felületek, termékek és szolgáltatások reklámozására.
41

Közösségi média felület szerkesztése.

( 111 ) 237.291
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 02957
( 220 ) 2021.08.05.
( 732 ) Portacool, LLC, Texas (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PORTACOOL
( 511 ) 11

Párologtató hűtőegységek ipari, szórakoztató, kereskedelmi, háztartási és mezőgazdasági használatra.

( 111 ) 237.292
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03131
( 220 ) 2021.08.30.
( 732 ) MB Dentistry Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; kozmetikai fogászat; fogászati klinikák

szolgáltatásai; fogászati tanácsadás; fogfehérítési szolgáltatás; foghigiénikus szolgáltatás; esztétikai fogászat;
szájsebészet; orális diagnosztika; orvosi diagnosztikai szolgáltatások; optikai képalkotás gyógyászati
diagnosztikai használatra; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; endodoncia; paradontológia;
implantológiai szolgáltatások.
( 111 ) 237.293
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 03134
( 220 ) 2021.08.30.
( 732 ) "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rönky Ernő, Budapest
( 541 ) mindigTV - Azoknak, akik tudják, mit akarnak.
( 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.
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Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 237.294
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 03135
( 220 ) 2021.08.30.
( 732 ) FOCUS MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Papcsák Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FOCUS MED
( 511 ) 44

Klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások; orvosi ellátás; optikusok szolgáltatásai;

kórházak; orvosi rendelők; orvosi szűrővizsgálatok; plasztikai sebészet; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás
szolgáltatások.
( 111 ) 237.295
( 151 ) 2022.02.25.
( 210 ) M 21 03137
( 220 ) 2021.08.31.
( 732 ) Barilla G. e R. Fratelli - Societá per Azioni, Parma PR (IT)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A SZERETET JELE
( 511 ) 29

Húsok; halak; baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főtt gyümölcsök és

zöldségek; zselék; lekvárok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; szardella, nem élő; csontleves,
húsleves; levesek; kaviár; gyümölcskonzervek; zöldségkonzervek; sajtok; milk shake-ek [tejturmixok]; gyümölcs
csipsz; fagyasztott gyümölcsök; gyümölcsök, tartósított; alkoholban tartósított gyümölcsök; főtt gyümölcsök;
kandírozott, kristályosított gyümölcsök; gomba, tartósított; zselatin; gyümölcskocsonya, -zselé; zöldségleves
készítmények; zöldségek, tartósított; zöldségek, főtt; szárított hüvelyesek; lencse, tartósított; gyümölcssaláták;
zöldségsaláták; margarin; tejszínhab; tejszín (tejtermékek); sültburgonya, chips; alacsony zsírtartalmú
burgonyachipsek; hal, tartósított; baromfi, nem élő; leveskészítmények; gyümölcs alapú snackek; zöldséglevek
főzéshez; paradicsomlé főzéshez; joghurt.
30

Kávé; tea; kakaó és pótkávé; rizs; tápióka és szágó; liszt és gabonafélékből előállított készítmények; kenyér;

sütemények és cukorkák; fagylaltok és jégkrémek; cukor; méz; szirupok és melasz; élesztő; sütőpor; só; mustár;
ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek; fagylalt; zab alapú ételek; liszttartalmú ételek;
ételkeményítő; ánizsmag; csillagánizs; kávéaromák; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; ízesítők
italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; zabdara; magas protein tartalmú
gabonaszeletek; édesgyökér [édesség]; kakaóalapú italok; kávé alapú italok; csokoládés italporok; tea alapú
italok; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; vajas kekszek [petit-beurre]; kandiscukor, bonbonok; briós;
pudingok; kakaó; kakaóitalok tejjel; kávé tejjel; kávé, pörköletlen; fahéj [fűszer]; karamellák [cukorkák];
fűszerek, ízesítők; kekszek, rágcsálnivalók; kuszkusz [búzadara]; piskóták, piskótatészták; búzaliszt; liszt;
gyümölcsös zselés cukor [édességek]; makaróni; majonéz; kétszersültek; kenyér kovász nélkül, macesz;
zsemlemorzsa; zsemlék; lisztből készült tészták; pesto [szósz]; pizza; gabonakészítmények; ravioli; asztali só;
paradicsomszósz; szójaszósz; salátaöntetek; szendvicsek; bors [ételízesítő]; búzadara; kukoricadara; snack ételek
(gabona alapú -); rizs alapú rágcsálnivalók; szörbetek [fagylaltok]; spagetti; húslé, mártás, szaft; tésztaöntetek;
metélt tészta, nudli, galuska; lepények; cérnametélt; sáfrány [ételízesítő]; gyömbér [fűszer].
43

Étel- és italellátás; ideiglenes szállásbiztosítás; kávéházak; kávézók; átmeneti szállások kiadása; kantinok,

büfék, étkezdék; szállodai szobafoglalás; szállásfoglalás; foglalás panziókban; éttermi szolgáltatások; szállodai
szolgáltatások; bár szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; étel és ital catering; motelek;
gyorséttermek, snack bárok.
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( 111 ) 237.299
( 151 ) 2022.02.28.
( 210 ) M 21 03152
( 220 ) 2021.09.01.
( 732 ) Dér Ferenc Kálmán, Abasár (HU)
( 541 ) Tölgyes Rosé
( 511 ) 33

Szőlőbor.

( 111 ) 237.300
( 151 ) 2022.02.28.
( 210 ) M 21 01243
( 220 ) 2021.03.24.
( 732 ) Zsoldi Bálint, Gyömrő (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek számára; táplálékkiegészítők és diétás készítmények, porok formájában egészségügyi
készítmények és cikkek.
35

Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek,
étrend-kiegészítők emberek számára, táplálékkiegészítők és diétás készítmények, porok formájában egészségügyi
készítmények és cikkek kis- és nagykereskedelme, online kereskedelme.
( 111 ) 237.301
( 151 ) 2022.02.28.
( 210 ) M 21 03146
( 220 ) 2021.09.01.
( 732 ) YOLCU 360 BILIŞIM ANONIM ŞIRKETI, Kadiköy Istanbul (TR)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) YOLCU 360
( 511 ) 39

Szárazföldi, vízi [tengeri] és légiszállítás; szárazföldi, vízi [tengeri] és légi járművek kölcsönzése és

bérbeadása; túrák szervezése; helyfoglalás utazással kapcsolatban; menetjegykiadás; futárszolgálatok [üzenetek
vagy áruk küldésére]; parkolási szolgáltatások; garázsok bérlése; vízi járművek tárolása; szállítás csővezetéken;
járművekkel és árukkal kapcsolatos mentési szolgáltatások.
( 111 ) 237.303
( 151 ) 2022.02.28.
( 210 ) M 21 03149
( 220 ) 2021.09.01.
( 732 ) Erőforrás Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda, Budapest
Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28
35

Társasjátékok.
Reklámozás.
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( 111 ) 237.304
( 151 ) 2022.02.28.
( 210 ) M 21 03154
( 220 ) 2021.09.01.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) ACTOWILL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 237.305
( 151 ) 2022.02.28.
( 210 ) M 21 03157
( 220 ) 2021.09.01.
( 732 ) Tengelice Korlátolt Felelősségű Társaság, Tahitótfalu (HU)
( 740 ) Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 237.306
( 151 ) 2022.02.28.
( 210 ) M 21 03160
( 220 ) 2021.09.01.
( 732 ) Takács Lola, Dunaharaszti (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Ékszerek.

( 111 ) 237.307
( 151 ) 2022.02.28.
( 210 ) M 21 03326
( 220 ) 2021.09.21.
( 732 ) Soós Ákos, Eger (HU)
( 546 )
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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; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 111 ) 237.308
( 151 ) 2022.02.28.
( 210 ) M 21 03323
( 220 ) 2021.09.20.
( 732 ) 320DTLA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) 320DTLA
( 511 ) 18

Tornazsákok; hevederek; vállpánt; kézitáska hevederek; csomagpántok; univerzális sporttáskák; hátizsákok;

strandtáskák; hordótáskák; napernyők; övtáskák; hitelkártyatartók; táskák.
25

Jógapólók; jóga felsők; jóga zokni; jóga cipő; jóganadrágok; jóga nadrág; tornacipők, edzőtermi cipők;

tornanadrág; edzőcipők; tornaruhák; cipőszíjak; tánc unitard [balett-trikók, táncruhák]; testharisnyák; alsóruházat,
fehérneműk; legging [nadrág]; kismama nadrágok; leggings [lábszármelegítő]; sportmelltartók; sportingek; sport
harisnyák; sportsapkák és kalapok; sportcipő; fehérnemű; pulóverek, kötött pulóverek; melegítőnadrágok,
melegítő alsók; fejpántok, izzadás felfogására; alsóruházat (izzadásgátló); fejpántok sportoláshoz; izzadást
elnyelő alsónemű; izzadást elnyelő zokni; fürdőruha; szandál; fiú ruházat; kismama ruházat; férfi ruházat;
kisgyermek ruházat; ruházati cikkek; ruházati cikkek nők számára; férfi, női és gyermek ruházat; ruházat, lábbelik
és fejfedők részei.
27

Jógaszőnyegek; tornaszőnyegek, tornatermi edzőszőnyegek; torna szőnyegek; kifejezetten

jógaszőnyegekhez igazított jógatörölközők; hevederek jógaszőnyeg hordozására; ülőszőnyegek személyes
használatra; gumi szőnyegek; textil padlószőnyegek; jóga takarók.
28

Jóga hinták; jóga blokkok; jógaszalagok; torna labdák jógához; jóga kerekek; tornaeszközök; gerendák

[gimnasztikához]; torna- és sportcikkek; tornalabdák; fitness labdák; felfújható labdák sportokhoz; súlyzók;
csuklósúlyok edzéshez; lábsúlyok edzéshez; pilates alakformáló labdák; aerobic lépcsők; edzőszalagok; jóga
alátámasztók; sportkesztyű; összecsukható habhengerek; fitnesshez használt hevederek.
( 111 ) 237.309
( 151 ) 2022.02.28.
( 210 ) M 21 02314
( 220 ) 2021.06.10.
( 732 ) Posco International Corporation, SEOUL (KR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
11

Dekóderek televíziókészülékekhez.
Fagyasztók.

( 111 ) 237.310
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( 151 ) 2022.02.28.
( 210 ) M 21 02316
( 220 ) 2021.06.10.
( 732 ) Posco International Corporation, SEOUL (KR)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
11

Dekóderek televíziókészülékekhez.
Fagyasztók.

( 111 ) 237.311
( 151 ) 2022.02.28.
( 210 ) M 21 03539
( 220 ) 2021.10.13.
( 732 ) Magyar Atlétikai Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Farkas Ügyvédi Iroda, dr. Farkas Attila Erik, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

35

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

41

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

( 111 ) 237.312
( 151 ) 2022.02.28.
( 210 ) M 21 01628
( 220 ) 2021.04.21.
( 732 ) Manker Beauty Kft., Szada (HU)
( 541 ) Manker Beauty
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 111 ) 237.313
( 151 ) 2022.02.28.
( 210 ) M 21 01983
( 220 ) 2021.05.17.
( 732 ) Papp Levente Dezső, Újfehértó (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel biztosítása

rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek;
étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering
szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire;
étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra;
étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési
szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési
szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban;
éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; mobil catering
szolgáltatások; kültéri étkeztetési szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; vendéglátás; vendéglátás
szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ételkészítési szolgáltatások;
étel- és italkészítés; étel- és italellátás; szolgáltatások ételek biztosításához; ételfőzési, melegkonyhai
szolgáltatások; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; elvitelre árusított ételek
szolgáltatása; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; étel- és
italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; étel- és
italszolgáltatás mobil teherautóból; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; ételrendelési szolgáltatások;
ételkészítés megrendelésre; ételek díszítése; étel előkészítés; ételkészítés; ételek és italok biztosítása bisztrókban;
esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); klubszolgáltatások étel
és ital biztosítására; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok biztosítása internet
kávézókban; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és
bárokban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; elvitelre készített ételekkel és italokkal
kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; bisztró [büfé]
szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; büfészolgáltatások koktélbárok számára; gyorséttermi szolgáltatások;
gyorséttermek, snack bárok; sörbárok; sörkert szolgáltatások; bárszolgáltatások; tapas bárok; juice bár
szolgáltatásai; bárfelszerelések bérbeadása; bárok; pizzériák; kávéház; kávéházak; kávézói szolgáltatások;
kávéházi szolgáltatás.
( 111 ) 237.314
( 151 ) 2022.02.28.
( 210 ) M 21 01272
( 220 ) 2021.03.25.
( 732 ) Berguson Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. B. Horváth Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Egészséget nem vásárolhatsz, de kerékpárt igen.
( 511 ) 12

Kerékpárok.

( 111 ) 237.316
( 151 ) 2022.03.01.
( 210 ) M 20 03324
( 220 ) 2020.11.05.
( 732 ) Qianjiang-Keeway (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre
(HU)
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( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

( 546 )
( 511 ) 12

Motorkerékpárok, robogók, kerékpárok, biciklik, elektromos biciklik, elektromos járművek, elektromos

földijárművek, ezek részei és tartozékai, amelyek a jelen osztályba tartoznak.
35

Reklám, marketing és promóciós szolgáltatások, üzleti segítségnyújtás, menedzsment és adminisztratív

szolgáltatások; kereskedelmi és fogyasztói tájékoztatási szolgáltatások; nagykereskedelmi szolgáltatások
motorkerékpárok, robogók, kerékpárok, elektromos kerékpárok, elektromos járművek, a fent említett áruk
alkatrészei és szerelvényei vonatkozásában; kiskereskedelmi szolgáltatások motorkerékpárok, robogók, biciklik,
kerékpárok, elektromos kerékpárok, elektromos járművek, a fent említett áruk alkatrészei és szerelvényei
vonatkozásában; integrált internetes bevásárlóközpontok; közvetítői értékesítési szolgáltatások távközlés útján;
import és export szolgáltatások; import-export ügynökségi szolgáltatások; reklámok elkészítése és elhelyezése;
közönségszolgálat, marketing szolgáltatások, külkereskedelmi információ és konzultáció, online rendelési
szolgáltatások; elektronikus megrendelések feldolgozása; értékesítési adminisztráció; beszerzési szolgáltatások;
beszerzési ügynökségi szolgáltatások; mások nevében történő vásárlással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
adásvételi szerződések intézése harmadik felek számára; kereskedelmi ügyletek és kereskedelmi szerződés
szolgáltatások; előfizetés internet szolgáltatásra, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások vásárlóinak és
eladóinak; kereskedelmi tranzakciók szervezése mások számára online boltokon keresztül; áruk és szolgáltatások
vételére és eladására irányuló szerződések intézése mások számára; áruk beszerzése más vállalkozások számára;
járművekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; járművekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; kerékpárokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kerékpár-kiegészítőkkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások táskákkal kapcsolatban; kenőanyagokkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások, online hirdetések, online marketing; videofelvételek marketing
célokra (- gyártása); videofelvételek készítése marketing célokra, promóciós videokazetták, videolemezek és
audiovizuális felvételek készítése; értékesítési promóció audiovizuális médiumok segítségével; reklám- és
marketingszolgáltatások közösségi média útján; televíziós reklámozás; rádió- és televíziós reklámozás;
kereskedelmi show és kiállítási szolgáltatások; rendezvényszervezés, kiállítások, vásárok és kiállítások szervezése
kereskedelmi, promóciós és hirdetési célokra; trade show kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi
kiállítások és show-k szervezése és lebonyolítása; virtuális kiállítások, trade show-k szervezése online; üzleti
elemzés és információs szolgáltatások, és piackutatás; mások áruinak és szolgáltatásainak licencének
kereskedelmi intézése; áruk és szolgáltatások promóciója szponzorálás révén.
( 111 ) 237.317
( 151 ) 2022.03.01.
( 210 ) M 21 02850
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) Takács Károly, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Chipsek, burgonyachipsek, gyümölcsből készült chipsek, zöldségből készült chipsek.

30

Kukoricapelyhek, chipsek (gabonakészítmények), müzlik, gabonatermékekből álló rágcsálnivalók.

32

Üdítőitalok.

( 111 ) 237.318
( 151 ) 2022.03.01.
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( 210 ) M 21 02851
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) Takács Károly, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, tejdesszertek, túrórudak, joghurtok.

30

Csokoládétermékek, túrórudak.

32

Üdítőitalok.

( 111 ) 237.319
( 151 ) 2022.03.01.
( 210 ) M 21 02853
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) Madura és Madura Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 11

Radiátorok, háztartási radiátorok, fűtőtestek, hőtárolós radiátorok, acéllemez radiátorok.

( 111 ) 237.320
( 151 ) 2022.03.01.
( 210 ) M 21 02848
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) Takács Károly, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
32

Fagylaltok, jégkrémek, fagyasztott desszertek.
Üdítőitalok.

( 111 ) 237.321
( 151 ) 2022.03.01.
( 210 ) M 21 02849
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) Takács Károly, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Chipsek, burgonyachipsek, gyümölcsből készült chipsek, zöldségből készült chipsek.

30

Kukoricapelyhek, chipsek (gabonakészítmények), müzlik, gabonatermékekből álló rágcsálnivalók.

32

Üdítőitalok.
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( 111 ) 237.322
( 151 ) 2022.03.01.
( 210 ) M 21 00626
( 220 ) 2021.02.17.
( 732 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Danubia IPMall
( 511 ) 35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; elektronikus kereskedelem
népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; ipari
vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési szolgáltatások az elektronikus
kereskedelemmel kapcsolatban; digitális marketing; műszaki és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó import-export
ügynökségek; szellemi tulajdonvédelemhez kapcsolódó külkereskedelmi szolgáltatások; internetes marketing;
marketing; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési
rendszerek útján; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása;
kereskedelmi promóciós szolgáltatások.
38

Kommunikációs szolgáltatások; üzenetküldés, -fogadás és -továbbítás; elektronikus kommunikációs

rendszerek üzemeltetése; e-kereskedelmi platformokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten;
információtovábbítás üzleti célokra.
42

Tanácsadási szolgáltatások a tudományos kutatás területén; technológiával kapcsolatos szakvélemények

készítése; technológiával kapcsolatos szakértői vélemények szolgáltatása; online webtárhely biztosítása vállalatok
számára, mikroweboldalak létrehozása és tárolása céljára; e-kereskedelmi felületek fenntartása az interneten;
szakmai tanácsadó és konzultációs szolgáltatások; tájékoztatás ipari elemzési és kutatási szolgáltatásokról;
technológiai szaktanácsadás; technológiai szolgáltatások.
45

Ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése; iparjogvédelmi

tevékenység; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi bejelentések
terén; internet alapú partnerkereső szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; jogi dokumentumok elkészítése;
jogi szolgáltatások; ipari tulajdonjogok licenszelése; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi
szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok
engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; technológia licenszelése; szabadalmak kezelése, ügyintézése;
partnerkereséssel kapcsolatos szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás
céljából; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás.
( 111 ) 237.323
( 151 ) 2022.03.01.
( 210 ) M 21 02996
( 220 ) 2021.08.11.
( 732 ) Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)
( 541 ) NAPLOPÓ
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

35

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 237.325
( 151 ) 2022.03.01.
( 210 ) M 21 03010
( 220 ) 2021.08.12.
( 732 ) Hegedűs Margaréta 50%, Szolnok (HU)
Hegedűs Olivér Viktor 50%, Szolnok (HU)
( 740 ) Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések.
( 111 ) 237.328
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 02930
( 220 ) 2021.08.02.
( 732 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) APENTA+ BODY
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 111 ) 237.348
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 02776
( 220 ) 2021.07.16.
( 732 ) Izsó Júlia, Gégény (HU)
Mezey Tamás Gergő, Szeged (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Chilluminati
( 511 ) 30

Chiliszósz; ízesítőként használatos chilipaszta; csípős chilipaprikaszósz; chiliolaj ételízesítőként vagy

fűszerként történő használatra; mustár; étkezési mustárkészítmények.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: tartósított chilipaprikák, chiliszósz, ízesítőként használatos chilipaszta, csípős chilipaprikaszósz,
chiliolaj ételízesítőként vagy fűszerként történő használatra, mustár, étkezési mustárkészítmények.
( 111 ) 237.349
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02777
( 220 ) 2021.07.16.
( 732 ) Kiss Veronika, Fót (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mobil

alkalmazások; applikációs szoftver; médiatartalmak; hűtőmágnesek.
16

Könyvek; közlemények, kiadványok; oktató jellegű kiadványok; nyomtatott publikációk: oktatási és képzési

anyagok; nyomtatott oktatási anyagok; grafikai nyomatok; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott
brosúrák; nyomtatott kézikönyvek; bevásárló szatyor, táska; tollak; írószerek; írószertartók; papír-írószer áruk;
mappák; naptárak; motivációs kártyák.
35

Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: kozmetikumok, gyógyteák, gyógyteák gyógyászati célokra, diétás és táplálkozási készítmények,
táplálékkiegészítők, étrend- és táplálékkiegészítők, letölthető kiadványok, publikációk, letölthető alkalmazások
mobil eszközökkel történő használatra, mobil alkalmazások, applikációs szoftver, média tartalmak,
hűtőmágnesek, könyvek, közlemények, kiadványok, oktató jellegű kiadványok, nyomtatott publikációk, oktatási
és képzési anyagok, nyomtatott oktatási anyagok, grafikai nyomatok, nyomtatott anyagok oktatási célokra,
nyomtatott brosúrák, nyomtatott kézikönyvek, bevásárlószatyor, táska, tollak, írószerek, írószertartók,
papír-írószer áruk, mappák, naptárak, táskák, kézitáskák, kulcstartók, ernyők, esernyők, párnák, díszpárnák,
kerámiadíszek, bögrék, korsók, poharak [ivóedények], kulacsok [üresen], férfi-, női- és gyermekruházat,
sportfelszerelés, sportcikkek, teák, motivációs kártyák.
41

Online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online, nem

letölthető videók biztosítása; tornával kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; torna oktatás;
tornaórák tartása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; audio- és vizuális média biztosítása
kommunikációs hálózatokon keresztül; sporttevékenységek oktatása; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás;
sportoktatás; sport- és szabadidős tevékenységek; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; képzés, tanítás
és oktatás biztosítása; képzés és oktatás; webináriumok szervezése; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok
megjelentetése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; workshopok és szemináriumok
rendezése; testi egészség oktatás; coaching [tréning].
44

Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; szülés utáni

gondozási szolgáltatások nők számára; tanácsadás szülés területén; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás;
szoptatási tanácsadási szolgáltatások; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások.
( 111 ) 237.350
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02778
( 220 ) 2021.07.16.
( 732 ) LANBOX Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati

cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati
kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: telefontokok, táskák, kézitáskák, hátizsákok, hátitáskák, bögrék, korsók, sapkák, pólók, pulóverek.
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( 111 ) 237.351
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02779
( 220 ) 2021.07.16.
( 732 ) Kónya Szabina, Szirmabesenyő (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Fali matricák; matricák [lehúzóképek].

25

Férfi, női és gyermekruházat; ruházati cikkek; gyerek lábbelik; lábbelik.

35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: fali matricák, matricák [lehúzóképek], férfi, női és gyermekruházat, ruházati cikkek, gyerek
lábbelik, lábbelik.
( 111 ) 237.352
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02780
( 220 ) 2021.07.16.
( 732 ) PURE4SURE INTERNATIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Nagykanizsa (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5
30

Humán étrend-kiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők.
Kakaó; kakaó [pörkölt, por, granulátum formában vagy italokban]; kakaópor; csokoládé; csokoládé

pasztillák; kakaó alapú készítmények; kakaókészítmények; étkezési célú kakaóvaj.
31

Kakaóbab, nyers.

35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: humán étrend-kiegészítők, étrend- és táplálékkiegészítők, kakaó, kakaó [pörkölt, por, granulátum
formában vagy italokban], kakaópor, csokoládé, csokoládé pasztillák, kakaó alapú készítmények,
kakaókészítmények, kakaóbab, nyers, étkezési célú kakaóvaj.
( 111 ) 237.353
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02955
( 220 ) 2021.08.05.
( 732 ) Molnárné Vörös Katalin, Pápa (HU)
( 740 ) dr. Vándor Csaba, Győr
( 546 )
( 511 ) 43

Kávéház; kávézói szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;

bisztró [büfé] szolgáltatások; vendéglátás.
( 111 ) 237.354
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( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 03123
( 220 ) 2021.08.27.
( 732 ) BUDIŠ a. s., Dubové (SK)
( 300 ) POZ 727-2021 2021.03.11. SK
( 740 ) Dr. Melicher Csilla ügyvéd, Budapest
( 541 ) SPUTNIK
( 511 ) 32

Energiaitalok.

( 111 ) 237.355
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 03127
( 220 ) 2021.08.27.
( 732 ) dr. Mátyók Fanni, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 237.356
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 03128
( 220 ) 2021.08.27.
( 732 ) Dr. Csengeri Ágnes, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) Family Heart
( 511 ) 29

Almapüré; alkoholban tartósított gyümölcsök; gyümölcsök, tartósított; tartósított zöldségek;

csemegeuborka; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; fagyasztott gyümölcsök;
fagyasztott zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; feldolgozott
gyümölcsökből válogatás; feldolgozott zöldségtermékek; bogyós gyümölcsök, konzervált; konzerv gyümölcsök;
konzerv zöldségek; konzervek, savanyúságok; szeletelt zöldség, konzerv; szeletelt gyümölcs, konzerv;
gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez; gyümölcs alapú snackek; tej alapú snackek; növényi alapú snackek;
zöldségalapú snack-ételek; zselék étkezési célra; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcspép (gyümölcspüré);
préselt gyümölcspép; előre összevágott zöldségek salátákhoz; kész saláták; gyümölcssaláták; hagymakarikák;
feldolgozott hagyma; hagyma, tartósított; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kandírozott, mázzal bevont
gyümölcsök; leveskészítmények; gyümölcslevek főzéshez; paradicsomlé főzéshez; zöldségalapú koncentrátum
főzéshez; zöldségkivonatok [levek] főzéshez; zöldséglevek főzéshez; gyümölcsporok; savanyú káposzta; vegyes
savanyúságok; fagyasztva szárított zöldségek; szárított zöldségek; szárított gyümölcs; szárított gyümölcsből
készült termékek; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók; chipsek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek;
feldolgozott cékla; előkészített gyümölcsök; rágcsálnivaló-keverékek, amelyek feldolgozott gyümölcsöket és
feldolgozott dióféléket tartalmaznak; szeletelt gyümölcsök; savanyított gyümölcsök; elkészített zöldségek; előre
felvágott zöldségek; fermentált zöldségek; főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; hámozott
zöldségek; ecetes uborka; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok.
30

Szárított és friss tészták, nudlik, gombócok; édességek fagyasztott formában; fagyasztott

cukrászsütemények [nem gyógyszeres -]; fagyasztott gofrik; fagyasztott pizzák; fagyasztott pizzaalapok;
fagyasztott palacsinták; fagyasztott sütemények; fagyasztott tejes édességek; fagyasztott tészták; fagyasztott
tésztalapok; kétszersült lisztből készült snack termékek; teljes kiőrlésű búzából készült snack termékek; snack
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tartalmazó zabfalatok; gabonapelyheket és szárított gyümölcsöket tartalmazó ételkeverékek; tartósított pizzák;
fagyasztott édességek; fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; zöldségekkel töltött fagyasztott
sütemény; elkészített élelmiszerek szósz formájában; kész szószok; savanyú szószok ízesítőként való használatra;
szószok főzéshez; zöldségkrémek [szószok]; zöldségpürék [szószok - élelmiszerek]; gabona alapú chipsek;
zöldség ízesítésű kukorica chipsek; szószok, chutney [indiai fűszer], pástétomok; croissant-ok; cukormáz
süteményekhez; cukormázas gyümölcsös sütemények, torták; cukormázas piskóták; cukormázzal bevont kekszek,
aprósütemények; tortajég [cukormáz, cukorbevonat]; csokis párnák [péksütemények]; édességek karácsonyfák
díszítéséhez; ételízesítők (fűszerek); reszelt savanyúság [ételízesítő]; gabonaszeletek; magas protein tartalmú
gabonaszeletek; gluténmentes kenyér; gluténmentes pékáruk; gluténmentes pizzák; gofrik; készítmények gofrik
előállításához; gyömbérkenyér, mézeskalács; édességek folyékony gyümölcsös töltéssel; gyümölcsös édességek;
gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények;
gyümölcsszószok; jiaozi (töltött tésztagombócok); apró vajas kekszek; aprósütemények, kekszek; csokoládé
ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládés kekszek; feldolgozott gabonafélékből készült sós kekszek;
gyümölccsel ízesített kekszek, aprósütemények; gyümölcsöt tartalmazó kekszek, aprósütemények; kekszek
csokoládés bevonattal; kekszek csokoládé ízesítésű bevonattal; kekszek, kétszersültek; sütemények,
cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); zöldségekkel ízesített sós kekszek; kruton (pirított
zsemlekocka); lepények; zöldségeket tartalmazó lepények, piték; lisztből készült tészták; mélyfagyasztott tészták;
sütemény tészták; töltött tészták; nyers tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; édességek (cukorkák),
csokoládés szeletek, rágógumi; töltött cukorkák, édességek; müzli; müzliszeletek, energiaszeletek;
palacsintatészta; palacsinták; panírkeverékek; profiterol; főként extrudált gabonafélékből készült snack termékek;
puffasztott kukoricapehely snackek; süteményporok; süteménytészta; tortilla; zsemlemorzsa; zsemlék
[kenyérfélék]; csokoládébevonatos gyümölcsök; gyümölcsökből készített ízesítők; gyümölcsöket és rostokat
tartalmazó gabonapelyhek; magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek
[édességek]; süteménytészta keverékek; híg süteménytészta; brownie (csokoládés sütemények); csokoládé
szeletek; csokoládéízű édességek; csokoládés édességek; csokoládés gofrik; csokoládéval bevont édességek;
csokoládéval bevont sütemények, torták; omlós keksz csokoládé ízű bevonattal; csokoládét tartalmazó nem
gyógyhatású lisztes édességek; csokoládétorták, csokoládés sütemények; csokoládés piskótával készített
csokoládétorták; piskóták, piskótatészták; alacsony szénhidráttartalmú édességek; csokoládét tartalmazó nem
gyógyhatású édességek; cukormentes édességek; édességek; jégkrémes édességek; táblás édességek; tojás
formájú nem gyógyhatású édességek; tejet tartalmazó nem gyógyhatású édességek.
31

Friss salátazöldségek; friss saláták; hagymák, friss zöldségek; gabonából készült sütemények, kekszek

állatoknak; friss cékla; friss bio gyümölcsök; feldolgozatlan gyümölcsök; friss gyümölcsök, dió, zöldségek és
fűszernövények; nyers gyümölcsök; törköly [gyümölcsök visszamaradt részei]; uborka, friss.
32

Fagyasztott gyümölcsalapú italok; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; alkoholmentes

gyümölcsitalok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; koncentrátumok gyümölcsitalok készítéséhez; smoothie
[alkoholmentes gyümölcsitalok]; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; készítmények italokhoz;
szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; limonádék; szörpök limonádékhoz; limonádé
szirupok; gyümölcs- és zöldséglevek keverékéből készült italok; gyümölcsízesítésű üdítőitalok; üdítőitalok;
alacsony energiatartalmú üdítőitalok.
( 111 ) 237.357
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 03130
( 220 ) 2021.08.30.
( 732 ) Korcsok Ádám, Budapest, V. (HU)
( 541 ) AQIRIS
( 511 ) 3

Ásványvíz spray-k kozmetikai célokra.
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Ásványvíz [italok]; ásványvizek; szénsavas ásványvíz; nem gyógyhatású ásványvíz; ízesített ásványvíz.

( 111 ) 237.358
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 03309
( 220 ) 2021.09.17.
( 732 ) Grabowski Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

( 111 ) 237.366
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02945
( 220 ) 2021.08.03.
( 732 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 111 ) 237.367
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02234
( 220 ) 2021.06.04.
( 732 ) The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance, California (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SUNFIT
( 511 ) 18

Kézitáskák; neszesszerek; poggyász; utazótáskák; övtáskák; hátitáskák; tornazsákok; málhazsákok;

újrahasznosítható bevásárlótáskák; sporttáskák.
21

Termoszok; hőszigetelt tárolók ételekhez vagy italokhoz; bögrék; mixerpalackok (üresen árusítva);

sportkulacsok (üresen árusítva).
25

Ruházat és sportruházat, pólók, pólóingek; melegítőfelsők; kabátok; kötött mellények és kalapok.

( 111 ) 237.368
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02929
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( 220 ) 2021.08.02.
( 732 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) APENTA+ RELAX
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 111 ) 237.369
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02933
( 220 ) 2021.08.02.
( 732 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) APENTA+ ELECTROLYTES
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 111 ) 237.370
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02932
( 220 ) 2021.08.02.
( 732 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) APENTA+ COLLAGEN
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 111 ) 237.371
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02939
( 220 ) 2021.08.03.
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( 732 ) Pető Zoltán Gábor, Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
( 111 ) 237.373
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 01876
( 220 ) 2021.05.11.
( 732 ) Marquard Média Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) JOY Beauty Club
( 511 ) 9

Védőálarcok/-maszkok; tokok okostelefonokhoz; táblagéptokok; számítógépes képernyővédő szoftverek,

rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1);
számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó
tokok, táskák; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített;
mágneses személyazonosító kártyák; laptop tokok; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek
mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; kamera filterek; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; hanglemezek;
hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; fényképezőgépek, kamerák; díszítő mágnesek.
16

Bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; dossziék [papíráruk]

(1); dossziék [papíráruk] (2); elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; fedelek, kötések,
borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;
hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; íróeszközök;
írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; jegyek; karton; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok,
levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvek; könyvjelzők; könyvtámaszok; laminálók irodai
használatra; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; névtábla-tartók
[irodai felszerelések]; noteszok; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott
publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők;
papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; papírzsebkendők,
papírtörlők; pecsételő anyagok papíripari használatra; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;
poháralátétek papírból; poszterek; prospektusok; sablonok [papíráruk]; scrapbook [családi albumok]; stencilek
ételek és italok dekorálásához; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;
tolltartó dobozok; töltőceruzák [rotringok]; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások
megválaszolásához; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy
reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás
reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
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online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók
kidolgozása; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás,
hirdetés [1]; szabadtéri reklámozás, hirdetés [2]; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés;
szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési
célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi
vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára;
webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
41

Coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatása
szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális
célokra; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
nyereményjátékok működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; partik tervezése
[szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszerkesztési
szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez.
42

Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; fizikai adatok vagy dokumentumok

átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftverek frissítése;
weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.
( 111 ) 237.374
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 01877
( 220 ) 2021.05.11.
( 732 ) Marquard Média Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) #hallgasshazait
( 511 ) 9

Védőálarcok/-maszkok; tokok okostelefonokhoz; táblagéptokok; számítógépes képernyővédő szoftverek,

rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1);
számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó
tokok, táskák; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített;
mágneses személyazonosító kártyák; laptop tokok; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek
mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; kamera filterek; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; hanglemezek;
hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; fényképezőgépek, kamerák; díszítő mágnesek.
16

Bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; dossziék [papíráruk]

(1); dossziék [papíráruk] (2); elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; fedelek, kötések,
borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;
hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; íróeszközök;
írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; jegyek; karton; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok,
levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; könyvek; könyvjelzők; könyvtámaszok; laminálók irodai
használatra; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; névtábla-tartók
[irodai felszerelések]; noteszok; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott
publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők;
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papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; papírzsebkendők,

papírtörlők; pecsételő anyagok papíripari használatra; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;
poháralátétek papírból; poszterek; prospektusok; sablonok [papíráruk]; scrapbook [családi albumok]; stencilek
ételek és italok dekorálásához; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;
tolltartó dobozok; töltőceruzák [rotringok]; újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások
megválaszolásához; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy
reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás
reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók
kidolgozása; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás,
hirdetés [1]; szabadtéri reklámozás, hirdetés [2]; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés;
szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési
célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi
vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;
üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára;
webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
41

Coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatása
szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális
célokra; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
nyereményjátékok működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; partik tervezése
[szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszerkesztési
szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez.
42

Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; fizikai adatok vagy dokumentumok

átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftverek frissítése;
weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás.
( 111 ) 237.375
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02054
( 220 ) 2021.05.21.
( 732 ) Kingston Technology Corporation, Fountain Valley, California (US)
( 300 ) 90/713,643 2021.05.15. US
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 541 ) KINGSTON FURY

( 511 ) 9

Szilárdtest-meghajtók adattároláshoz (SSD), DRAM memóriamodulok számítógépekhez és számítógépes

játékrendszerekhez, memóriakártya-olvasókhoz, USB flash meghajtókhoz, flash memória eszközökhöz, beleértve
az SD és microSD kártyákat, valamint egyéb számítógépes és szoftveres memóriatermékeket, illetve eszközöket;
számítógépes berendezések, kiegészítő bővítő kártyák és memóriabővítő kártyák számítógépekhez.
( 111 ) 237.376
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02928
( 220 ) 2021.08.02.
( 732 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) APENTA+ FIT
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 111 ) 237.377
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02931
( 220 ) 2021.08.02.
( 732 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) APENTA+ POWER-C
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 111 ) 237.378
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02927
( 220 ) 2021.08.02.
( 732 ) Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) APENTA+ ANTIOX
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
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koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 111 ) 237.380
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02997
( 220 ) 2021.08.11.
( 732 ) Horváth Tamás, Dunaszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 19
37

Beton; betonlapok, betontáblák; betonfalak; betonszobrok; betontéglák; betonfigurák.
Építőipari szolgáltatások.

A rovat 129 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 172.387
( 180 ) 2022.01.24.
( 111 ) 172.510
( 180 ) 2022.01.29.
( 111 ) 172.512
( 180 ) 2022.01.29.
( 111 ) 172.513
( 180 ) 2022.01.29.
( 111 ) 172.515
( 180 ) 2022.01.29.
( 111 ) 172.517
( 180 ) 2022.01.11.
( 111 ) 172.519
( 180 ) 2022.01.29.
( 111 ) 172.524
( 180 ) 2022.01.29.
( 111 ) 172.526
( 180 ) 2022.01.11.
( 111 ) 172.673
( 180 ) 2022.01.07.
( 111 ) 172.680
( 180 ) 2022.01.07.
( 111 ) 173.230
( 180 ) 2022.01.22.
( 111 ) 173.254
( 180 ) 2022.01.23.
( 111 ) 173.699
( 180 ) 2022.01.28.
( 111 ) 173.708
( 180 ) 2022.01.03.
( 111 ) 173.710
( 180 ) 2022.01.03.
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( 111 ) 173.711
( 180 ) 2022.01.03.
( 111 ) 173.714
( 180 ) 2022.01.10.
( 111 ) 173.715
( 180 ) 2022.01.28.
( 111 ) 173.737
( 180 ) 2022.01.21.
( 111 ) 173.738
( 180 ) 2022.01.28.
( 111 ) 173.743
( 180 ) 2022.01.28.
( 111 ) 174.058
( 180 ) 2022.01.24.
( 111 ) 174.238
( 180 ) 2022.01.21.
( 111 ) 174.605
( 180 ) 2022.01.17.
( 111 ) 174.620
( 180 ) 2022.01.17.
( 111 ) 175.207
( 180 ) 2022.01.31.
( 111 ) 175.352
( 180 ) 2022.01.30.
( 111 ) 175.399
( 180 ) 2022.01.31.
( 111 ) 175.608
( 180 ) 2022.01.29.
( 111 ) 175.609
( 180 ) 2022.01.29.
( 111 ) 175.610
( 180 ) 2022.01.29.
( 111 ) 175.611
( 180 ) 2022.01.29.
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( 111 ) 175.618
( 180 ) 2022.01.24.
( 111 ) 175.700
( 180 ) 2022.01.31.
( 111 ) 175.709
( 180 ) 2022.01.31.
( 111 ) 175.832
( 180 ) 2022.01.29.
( 111 ) 176.490
( 180 ) 2022.01.14.
( 111 ) 176.493
( 180 ) 2022.01.30.
( 111 ) 177.337
( 180 ) 2022.01.22.
( 111 ) 177.557
( 180 ) 2022.01.14.
( 111 ) 177.763
( 180 ) 2022.01.30.
( 111 ) 179.932
( 180 ) 2022.01.22.
( 111 ) 206.580
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 206.659
( 180 ) 2022.01.04.
( 111 ) 206.700
( 180 ) 2022.01.10.
( 111 ) 206.703
( 180 ) 2022.01.13.
( 111 ) 206.704
( 180 ) 2022.01.13.
( 111 ) 206.705
( 180 ) 2022.01.13.
( 111 ) 206.706
( 180 ) 2022.01.13.
( 111 ) 206.740
M605

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 5. szám, 2022.03.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 206.741
( 180 ) 2022.01.12.
( 111 ) 206.743
( 180 ) 2022.01.11.
( 111 ) 206.746
( 180 ) 2022.01.11.
( 111 ) 206.749
( 180 ) 2022.01.12.
( 111 ) 206.750
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 206.751
( 180 ) 2022.01.26.
( 111 ) 206.752
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 206.796
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 206.797
( 180 ) 2022.01.25.
( 111 ) 206.798
( 180 ) 2022.01.25.
( 111 ) 206.799
( 180 ) 2022.01.25.
( 111 ) 206.818
( 180 ) 2022.01.25.
( 111 ) 206.826
( 180 ) 2022.01.16.
( 111 ) 206.830
( 180 ) 2022.01.13.
( 111 ) 206.834
( 180 ) 2022.01.18.
( 111 ) 206.835
( 180 ) 2022.01.16.
( 111 ) 206.873
( 180 ) 2022.01.17.
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( 111 ) 206.888
( 180 ) 2022.01.10.
( 111 ) 206.889
( 180 ) 2022.01.10.
( 111 ) 206.892
( 180 ) 2022.01.26.
( 111 ) 206.932
( 180 ) 2022.01.26.
( 111 ) 206.950
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 206.975
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 206.988
( 180 ) 2022.01.20.
( 111 ) 206.989
( 180 ) 2022.01.20.
( 111 ) 206.992
( 180 ) 2022.01.04.
( 111 ) 206.993
( 180 ) 2022.01.05.
( 111 ) 206.994
( 180 ) 2022.01.04.
( 111 ) 206.995
( 180 ) 2022.01.05.
( 111 ) 206.996
( 180 ) 2022.01.19.
( 111 ) 207.009
( 180 ) 2022.01.23.
( 111 ) 207.011
( 180 ) 2022.01.23.
( 111 ) 207.012
( 180 ) 2022.01.23.
( 111 ) 207.017
( 180 ) 2022.01.09.
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( 111 ) 207.028
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 207.032
( 180 ) 2022.01.24.
( 111 ) 207.036
( 180 ) 2022.01.05.
( 111 ) 207.037
( 180 ) 2022.01.24.
( 111 ) 207.039
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 207.040
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 207.052
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 207.060
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 207.062
( 180 ) 2022.01.06.
( 111 ) 207.066
( 180 ) 2022.01.06.
( 111 ) 207.089
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 207.090
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 207.091
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 207.092
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 207.093
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 207.094
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 207.095
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 207.102
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( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 207.103
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 207.109
( 180 ) 2022.01.30.
( 111 ) 207.111
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 207.120
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 207.151
( 180 ) 2022.01.10.
( 111 ) 207.158
( 180 ) 2022.01.11.
( 111 ) 207.160
( 180 ) 2022.01.12.
( 111 ) 207.163
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 207.166
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 207.168
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 207.189
( 180 ) 2022.01.31.
( 111 ) 207.191
( 180 ) 2022.01.17.
( 111 ) 207.244
( 180 ) 2022.01.18.
( 111 ) 207.245
( 180 ) 2022.01.04.
( 111 ) 207.248
( 180 ) 2022.01.04.
( 111 ) 207.305
( 180 ) 2022.01.13.
( 111 ) 207.312
( 180 ) 2022.01.30.
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( 111 ) 207.313
( 180 ) 2022.01.30.
( 111 ) 207.314
( 180 ) 2022.01.30.
( 111 ) 207.315
( 180 ) 2022.01.30.
( 111 ) 207.316
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 207.317
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 207.318
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 207.328
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 207.343
( 180 ) 2022.01.04.
( 111 ) 207.345
( 180 ) 2022.01.04.
( 111 ) 207.347
( 180 ) 2022.01.04.
( 111 ) 207.348
( 180 ) 2022.01.19.
( 111 ) 207.351
( 180 ) 2022.01.20.
( 111 ) 207.352
( 180 ) 2022.01.20.
( 111 ) 207.364
( 180 ) 2022.01.20.
( 111 ) 207.384
( 180 ) 2022.01.23.
( 111 ) 207.388
( 180 ) 2022.01.23.
( 111 ) 207.392
( 180 ) 2022.01.27.

M610

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 5. szám, 2022.03.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

( 111 ) 207.419
( 180 ) 2022.01.26.
( 111 ) 207.423
( 180 ) 2022.01.11.
( 111 ) 207.439
( 180 ) 2022.01.18.
( 111 ) 207.440
( 180 ) 2022.01.18.
( 111 ) 207.441
( 180 ) 2022.01.19.
( 111 ) 207.450
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 207.451
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 207.471
( 180 ) 2022.01.25.
( 111 ) 207.472
( 180 ) 2022.01.25.
( 111 ) 207.473
( 180 ) 2022.01.25.
( 111 ) 207.474
( 180 ) 2022.01.25.
( 111 ) 207.475
( 180 ) 2022.01.26.
( 111 ) 207.476
( 180 ) 2022.01.26.
( 111 ) 207.491
( 180 ) 2022.01.30.
( 111 ) 207.549
( 180 ) 2022.01.30.
( 111 ) 207.590
( 180 ) 2022.01.20.
( 111 ) 207.592
( 180 ) 2022.01.31.
( 111 ) 207.615
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( 180 ) 2022.01.31.
( 111 ) 207.635
( 180 ) 2022.01.30.
( 111 ) 207.647
( 180 ) 2022.01.04.
( 111 ) 207.648
( 180 ) 2022.01.19.
( 111 ) 207.663
( 180 ) 2022.01.25.
( 111 ) 207.664
( 180 ) 2022.01.25.
( 111 ) 207.665
( 180 ) 2022.01.25.
( 111 ) 207.666
( 180 ) 2022.01.26.
( 111 ) 207.678
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 207.679
( 180 ) 2022.01.27.
( 111 ) 207.694
( 180 ) 2022.01.30.
( 111 ) 207.695
( 180 ) 2022.01.13.
( 111 ) 207.720
( 180 ) 2022.01.05.
( 111 ) 208.081
( 180 ) 2022.01.02.
( 111 ) 208.082
( 180 ) 2022.01.03.
( 111 ) 208.084
( 180 ) 2022.01.19.
( 111 ) 208.089
( 180 ) 2022.01.17.
( 111 ) 208.213
( 180 ) 2022.01.31.
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( 111 ) 208.222
( 180 ) 2022.01.02.
( 111 ) 208.227
( 180 ) 2022.01.19.
( 111 ) 209.167
( 180 ) 2022.01.09.
( 111 ) 212.279
( 180 ) 2022.01.17.
( 111 ) 212.996
( 180 ) 2022.01.26.
( 111 ) 216.583
( 180 ) 2022.01.09.
A rovat 178 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt
( 111 ) 236.735
( 732 ) Ladikné Apor Tímea, Komárom (HU)
( 740 ) dr. Pardavi László, Győr
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 115.233
( 732 ) Fisons Limited, Reading, Berkshire, England RG6 1PT (GB)
( 111 ) 115.273
( 732 ) Husky Injection Molding Systems Limited, Bolton, Ontario (CA)
( 111 ) 132.108
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 135.462
( 732 ) Alticor Inc. (Michigan államban bejegyzett cég), Ada, Michigan (US)
( 111 ) 135.481
( 732 ) Vita International Limited, Middleton, Manchester, M24 2DB (GB)
( 111 ) 135.547
( 732 ) VEDORIS Kft., Dorog (HU)
( 111 ) 135.676
( 732 ) Gold Medal Products Co., Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 135.680
( 732 ) Conco Services, LLC, Verona, Pennsylvania (US)
( 111 ) 135.768
( 732 ) Bath & Body Works Brand Management, Inc., Reynoldsburg, Ohio (US)
( 111 ) 136.036
( 732 ) Western Union Holdings, Inc. (Georgia állam törvényei szerint működő vállalat), Denver,Colorado (US)
( 111 ) 136.202
( 732 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 136.437
( 732 ) Dell Inc., Texas 78682-2244 (US)
( 111 ) 136.614
( 732 ) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
( 111 ) 136.621
( 732 ) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
( 111 ) 136.786
( 732 ) Lek farmacevtska druzba d.d., Ljubljana (SI)
( 111 ) 136.797
( 732 ) Gubor Schokoladen GmbH, Dettingen (DE)
( 111 ) 138.577
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( 732 ) Vita International Limited, Middleton, Manchester, M24 2DB (GB)

( 111 ) 148.786
( 732 ) Tefal - OBH Nordica Group AB, Sundbyberg (SE)
( 111 ) 172.320
( 732 ) MR APPLE NEW ZEALAND LIMITED, Whakatu, Hawkes Bay (NZ)
( 111 ) 172.639
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 172.640
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 172.641
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 172.642
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 172.643
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 172.644
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 173.391
( 732 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 173.947
( 732 ) ORGANICA Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 174.235
( 732 ) AZIMUT Consulting Tanácsadó Kft., Hatvan (HU)
( 111 ) 174.254
( 732 ) ALVEOLA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 174.328
( 732 ) Elitegroup Computer Systems Co., Ltd., Taipei City 114 (TW)
( 111 ) 174.727
( 732 ) CRN Pte. Ltd., Singapore 048623 (SG)
( 111 ) 174.950
( 732 ) BioTech USA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 175.500
( 732 ) MULTI TRADING Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 175.795
( 732 ) Abbott Diabetes Care Inc., Alameda, California (US)
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( 111 ) 175.889
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 111 ) 176.018
( 732 ) HEM CORPORATION PRIVATE LIMITED, Mumbai (IN)
( 111 ) 177.332
( 732 ) Shan Xiu Hai, Budapest (HU)
( 111 ) 177.792
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 177.794
( 732 ) Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 177.892
( 732 ) Streamlight, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Eagleville, Pennsylvania (US)
( 111 ) 178.189
( 732 ) Haworth, Inc. (Michigan államban bejegyzett cég), Holland, Michigan (US)
( 111 ) 179.566
( 732 ) ALVEOLA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 182.026
( 732 ) SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)
( 111 ) 205.858
( 732 ) dr. Petis Mihály Péter, Nyírbátor (HU)
( 111 ) 206.849
( 732 ) Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)
( 111 ) 206.861
( 732 ) Primeria Design Kft., Kecskemét (HU)
( 111 ) 206.887
( 732 ) Pharmanox Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Bátorliget (HU)
( 111 ) 207.121
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.156
( 732 ) Nánay Csilla, Budapest (HU)
( 111 ) 207.455
( 732 ) Florasca Kft., Osli (HU)
( 111 ) 207.555
( 732 ) ALVEOLA Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 207.594
( 732 ) Bandi Károly 50%, Szigetcsép (HU)
Illés Béla 50%, Budapest (HU)
( 111 ) 207.744
( 732 ) ÚJ PALINI-HÚS Zrt., Kilimán (HU)
( 111 ) 207.787
( 732 ) ALVEOLA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 207.828
( 732 ) Loft Ipco LLC (Delaware államban bejegyzett cég), New Jersey (US)
( 111 ) 207.929
( 732 ) Covidien LP, Mansfield, MA (US)
( 111 ) 208.015
( 732 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 208.068
( 732 ) Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 111 ) 208.148
( 732 ) Wang Zhinei, Budapest (HU)
( 111 ) 208.159
( 732 ) ManOpen Irodatechnikai Kft., Gödöllő (HU)
( 111 ) 208.259
( 732 ) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.290
( 732 ) Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest (HU)
( 111 ) 208.325
( 732 ) Csali János, Nemesvita (HU)
( 111 ) 208.394
( 732 ) SANOFI, Paris (FR)
( 111 ) 208.422
( 732 ) Halasi Kebpro Élelmiszerfeldolgozó és Kerekedelmi Kft., Kiskunhalas (HU)
( 111 ) 208.559
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 208.580
( 732 ) Somogyi Kinga, Bicske (HU)
( 111 ) 208.604
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( 732 ) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)

( 111 ) 208.661
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 208.720
( 732 ) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, Tiszaalpár (HU)
( 111 ) 208.732
( 732 ) FremantleMedia Limited, London W1T 1AL (GB)
( 111 ) 208.825
( 732 ) Kollár-Vill Elektromos Szerelő Bt., Környe (HU)
( 111 ) 208.884
( 732 ) PATENT TRIÓ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.026
( 732 ) Schoco-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)
( 111 ) 209.129
( 732 ) Zöldfal Zrt., Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 209.310
( 732 ) Garden Termék Kft., Kiskőrös (HU)
( 111 ) 209.311
( 732 ) MELCHIOR-H Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Szentkirály (HU)
( 111 ) 209.342
( 732 ) HO-RA Kft., Abda (HU)
( 111 ) 209.423
( 732 ) EDGE Communications Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.424
( 732 ) EDGE Communications Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.444
( 732 ) Garden Termék Kft., Kiskőrös (HU)
( 111 ) 209.454
( 732 ) Fliesenbau Kft, Kiskunhalas (HU)
( 111 ) 211.663
( 732 ) WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)
( 111 ) 213.089
( 732 ) FrieslandCampina Nederland B.V., 3818 LE Amersfoort (NL)
( 111 ) 213.551
( 732 ) Nova Brands S.A., Luxembourg (LU)
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A rovat 85 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 120.140
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 141.469
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 141.699
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 141.752
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 148.786
( 732 ) Tefal - OBH Nordica Group AB, Sundbyberg (SE)
( 111 ) 156.789
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 159.724
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 161.941
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 168.667
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 168.668
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 168.669
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 168.670
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 174.787
( 732 ) Gildan Activewear SRL, Christ Church, Barbados (BB)
( 111 ) 184.228
( 732 ) Csík Ákos, Budapest (HU)
( 111 ) 198.744
( 732 ) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 206.522
( 732 ) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc (HU)
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( 111 ) 206.861
( 732 ) Primeria Design Kft., Kecskemét (HU)
( 111 ) 213.808
( 732 ) Csík Ákos, Budapest (HU)
( 111 ) 216.266
( 732 ) Csík Ákos, Budapest (HU)
( 111 ) 217.949
( 732 ) Csík Ákos, Budapest (HU)
( 111 ) 220.948
( 732 ) Csík Ákos, Budapest (HU)
( 111 ) 235.776
( 732 ) LOHAS TRADE S.r.o., Sturovo (SK)
( 111 ) 236.593
( 732 ) Ráduly Levente, Szolnok (HU)
A rovat 23 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 135.462
( 732 ) Alticor Inc. (Michigan államban bejegyzett cég), Ada, Michigan (US)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 135.768
( 732 ) Bath & Body Works Brand Management, Inc., Reynoldsburg, Ohio (US)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 172.639
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 172.640
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 172.641
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 172.642
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 172.643
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( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 172.644
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 174.950
( 732 ) BioTech USA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 176.200
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
( 111 ) 179.728
( 732 ) Scholl's Wellness Company Limited, Bracknell, Berkshire (GB)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 208.661
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
A rovat 12 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 135.462
( 732 ) Alticor Inc. (Michigan államban bejegyzett cég), Ada, Michigan (US)
( 111 ) 135.768
( 732 ) Bath & Body Works Brand Management, Inc., Reynoldsburg, Ohio (US)
( 111 ) 172.639
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 172.640
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 172.641
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 172.642
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 172.643
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 172.644
( 732 ) L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 176.200
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 200.981
( 732 ) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 203.153
( 732 ) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 208.260
( 732 ) FIBA PUB Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 208.661
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 111 ) 221.403
( 732 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 221.404
( 732 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
A rovat 15 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 135.481
( 732 ) Vita International Limited, Middleton, Manchester, M24 2DB (GB)
( 111 ) 135.676
( 732 ) Gold Medal Products Co., Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 138.577
( 732 ) Vita International Limited, Middleton, Manchester, M24 2DB (GB)
( 111 ) 149.913
( 732 ) MM KWIDZYN SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Kwidzyn (PL)
( 111 ) 149.914
( 732 ) MM KWIDZYN SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Kwidzyn (PL)
( 111 ) 149.916
( 732 ) MM KWIDZYN SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Kwidzyn (PL)
( 111 ) 172.320
( 732 ) MR APPLE NEW ZEALAND LIMITED, Whakatu, Hawkes Bay (NZ)
( 111 ) 174.686
( 732 ) HOYA CORPORATION, Tokió (JP)
( 111 ) 177.332
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( 732 ) Shan Xiu Hai, Budapest (HU)

( 111 ) 200.981
( 732 ) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 203.153
( 732 ) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 207.156
( 732 ) Nánay Csilla, Budapest (HU)
( 111 ) 208.580
( 732 ) Somogyi Kinga, Bicske (HU)
( 111 ) 209.454
( 732 ) Fliesenbau Kft, Kiskunhalas (HU)
( 111 ) 213.551
( 732 ) Nova Brands S.A., Luxembourg (LU)
( 111 ) 221.403
( 732 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 221.404
( 732 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 229.482
( 732 ) Wine Concept ZRt., Budapest (HU)
( 111 ) 236.978
( 732 ) Horváth Péter, Budapest (HU)
A rovat 19 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 111 ) 194.591
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 199.879
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.924
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 208.768
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 213.560
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 219.634
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 221.660
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 222.170
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 222.689
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 222.690
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 222.691
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 225.664
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 225.665
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 225.666
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 227.637
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 227.653
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 228.727
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 228.728
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 229.130
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 229.377
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 233.716
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Guba Dániel, Budapest
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A rovat 21 darab közlést tartalmaz.

Használati szerződés
( 111 ) 203.660
( 732 ) Hegedűs Margaréta 1/2, Szolnok (HU)
Hegedűs Olivér Viktor 1/2, Szolnok (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Zálogjogosulti bizományos kijelölése/változása/visszavonása
( 210 ) M 07 04136
( 111 ) 194.591
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 09 02737
( 111 ) 199.879
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 11 01849
( 111 ) 206.924
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 12 01683
( 111 ) 208.768
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 14 00483
( 111 ) 213.560
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 16 00304
( 111 ) 219.634
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 16 03345
( 111 ) 221.660
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 16 03579
( 111 ) 222.170
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 17 00373
( 111 ) 222.689
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 17 00375
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( 111 ) 222.690
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 17 00374
( 111 ) 222.691
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 17 00376
( 111 ) 225.664
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 17 00377
( 111 ) 225.665
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 17 00378
( 111 ) 225.666
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 18 02526
( 111 ) 227.637
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 18 02527
( 111 ) 227.653
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 18 03790
( 111 ) 228.727
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 18 03789
( 111 ) 228.728
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 18 02525
( 111 ) 229.130
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 18 03791
( 111 ) 229.377
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 210 ) M 21 00370
( 111 ) 233.716
( 732 ) Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Guba Dániel, Budapest
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 21 02731
( 731 ) Klement Péter, Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 210 ) M 21 02139
( 731 ) dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)
( 740 ) xLex Bt. - xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest
( 210 ) M 22 00392
( 731 ) Viewnext, S.A., Madrid (ES)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 830.487
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 831.113
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.082.248
( 546 )
( 511 ) 2
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.161.001
( 541 ) MASNADA
( 511 ) 18, 25
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.204.717
( 541 ) Resanta
( 511 ) 7-9, 11
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.552.810
( 541 ) SKINIC
( 511 ) 3, 5, 44
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.629.052
( 546 )

( 511 ) 16, 35, 42
( 580 ) 2021.12.02.
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( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.629.330
( 541 ) CRUX
( 511 ) 5
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.629.391
( 546 )

( 511 ) 1-2, 4, 6, 19, 35, 39
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.629.507
( 546 )
( 511 ) 7-9
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.629.542
( 546 )

( 511 ) 9, 35, 38, 41, 45
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.629.826
( 541 ) BOTARELLA
( 511 ) 3, 5, 10
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.629.827
( 541 ) RELAVYSAJE
( 511 ) 3, 5, 10
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.629.843
( 541 ) Black Badge
( 511 ) 14
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.629.857
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( 541 ) Chaos
( 511 ) 25, 34-35, 43, 45
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.630.169
( 546 )

( 511 ) 39
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.630.324
( 541 ) PANDADOC
( 511 ) 42
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.630.356
( 546 )

( 511 ) 8-9, 11
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.630.409
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.630.430
( 541 ) Virbuster
( 511 ) 9, 11
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.630.436
( 541 ) ERGOLUTIONS
( 511 ) 9, 20, 42
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.630.506
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( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.630.527
( 546 )

( 511 ) 20, 35
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
( 111 ) 1.630.635
( 546 )
( 511 ) 17, 19, 35
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.630.883
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.630.976
( 546 )

( 511 ) 10
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.630.981
( 546 )
( 511 ) 5
( 580 ) 2021.12.09.
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( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.631.040
( 541 ) BE PART
( 511 ) 3-4, 9, 14, 18, 20-21, 24-25, 27
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.631.043
( 541 ) Mysteria
( 511 ) 33
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.631.048
( 541 ) Don Oscuro
( 511 ) 33
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.631.059
( 541 ) GUBA
( 511 ) 45
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.631.128
( 541 ) AUSTRAL
( 511 ) 12
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.631.152
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.631.240
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( 541 ) Lund
( 511 ) 7, 35, 39, 44
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.631.411
( 546 )

( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.631.550
( 546 )

( 511 ) 36-37, 39
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.632.014
( 541 ) SIGNAL POINT
( 511 ) 9, 42
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.632.164
( 541 ) LEXILE
( 511 ) 42
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.632.267
( 546 )
( 511 ) 28
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.632.281
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( 546 )

( 511 ) 35, 41
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 1.632.411
( 541 ) GEOCYCLE PLANET SOLUTIONS
( 511 ) 39-40, 42
( 580 ) 2021.12.09.
( 450 ) GAZ 47/2021
( 111 ) 477.455E
( 541 ) Pierre Cardin
( 511 ) 11
( 580 ) 2021.12.02.
( 450 ) GAZ 46/2021
A rovat 42 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 1.012.095
( 151 ) 2022.03.04.
( 111 ) 1.431.459
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.605.294
( 151 ) 2022.03.04.
( 111 ) 1.605.418
( 151 ) 2022.03.04.
( 111 ) 1.605.615
( 151 ) 2022.03.04.
( 111 ) 1.605.773
( 151 ) 2022.03.04.
( 111 ) 1.605.853
( 151 ) 2022.03.04.
( 111 ) 1.605.869
( 151 ) 2022.03.04.
( 111 ) 1.605.952
( 151 ) 2022.03.04.
( 111 ) 1.605.970
( 151 ) 2022.03.04.
( 111 ) 1.605.973
( 151 ) 2022.03.04.
( 111 ) 1.606.015
( 151 ) 2022.03.04.
( 111 ) 1.606.141
( 151 ) 2022.03.04.
( 111 ) 1.606.208
( 151 ) 2022.03.04.
( 111 ) 1.607.068
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.607.252
( 151 ) 2022.03.01.
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( 111 ) 1.607.258
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.607.332
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.607.355
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.607.395
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.607.423
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.607.485
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.607.532
( 151 ) 2022.03.01.
A rovat 23 darab közlést tartalmaz.
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