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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 20 00182
( 220 ) 2020.01.22.
( 731 ) HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AGORA Budapest
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

37

Építőipari szolgáltatások.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 00133
( 220 ) 2021.01.15.
( 731 ) International Hospitality Concepts Limited, Hong Kong (HK)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AT HOME
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; tejdesszertek; alacsony
zsírtartalmú joghurtok; alacsony zsírtartalmú tej; alacsony zsírtaralmú tejtermékből készült szendvicskrémek;
aludttej; biotej; tejtermékből készített kávékrémporok; erjesztett tej; tej alapú fehérítőszerek italokhoz; cottage
cheese (oltóanyaggal készült, de nem erjesztett friss sajt); erjesztett tejes italok étkezési célokra; főként tejet
tartalmazó tejes italok; fölözött tej; fűszervajak; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok; író; hűtött tejalapú
desszertek; ivójoghurtok; ízesített tej; ízesített joghurtok; joghurt desszertek; joghurt alapú italok; juhtej; kakaós
tejitalok; kecsketej; kecsketejből készültjoghurtok; kefir; krémpor [tejtermékek]; magas fehérjetartalmú tej;
magas zsírtartalmú tejszín; tejszín; tejturmix; sajtok; sajttermékek; sűrített tej; száraz tejsavó; tej alapú snackek;
tejszínhab; tejalapú tejszínhab öntetek; tejes pudingok; tejes tea túlnyomórészt tejjel; tejföl; tejpor; tejsodó jellegű
joghurtok; tejtermékalapú szendvicskrémek; teljes tej; vaj; vajkrém; étkezési olajok és zsírok.
( 210 ) M 21 02473
( 220 ) 2021.04.07.
( 731 ) Hársfa Home Kft, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Illatszerek, eszenciaolajok.

( 210 ) M 21 02659
( 220 ) 2021.07.06.
( 731 ) AI-GTS Kft., Cserénfa (HU)
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( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete;

éjjeliőr-szolgáltatások; életmentési szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása; eltűnt személyek
felkutatása; őrszolgálatok; őrző-védő szolgáltatások; személyes háttéradatok vizsgálata.
( 210 ) M 21 02716
( 220 ) 2021.07.11.
( 731 ) Monofaktura Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) ChocoTrip
( 511 ) 30

Csokoládé.

( 210 ) M 21 02973
( 220 ) 2021.08.09.
( 731 ) Kovács Barbara Petra, Békéscsaba (HU)
( 541 ) Amma Torna
( 511 ) 41

Nevelés, szakmai képzés, know-how átadása, gyakorlati képzés, tornatanítás; sport és kulturális

tevékenység; oktatás, oktatási vizsgáztatás.
44

Fizioterápia, fizioterápiával kapcsolatos szolgáltatások, gyógytornával kapcsolatos szolgáltatások;

állapotfelmérés; sport- és szabadidős tevékenységek; életmód és sporttevékenységek; egészséggel és életmóddal
kapcsolatos szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott fizioterápiás szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03013
( 220 ) 2021.08.12.
( 731 ) Rozsos Ákos, Halásztelek (HU)
( 740 ) Dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Méray
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; anyagmozgató kézikocsik; billenős

tehergépkocsik, kamionok; állatszállító járművek; automatikus irányítású járművek; billentőszerkezetekkel
felszerelt járművek; drón; elektromos hajtású járművek; elektromos járművek; elektromos meghajtású járművek;
felvonók (síliftek); földi járművek és szállítóeszközök; függő szállítóberendezések emberek szállításához;
M631

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 6. szám, 2022.03.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
függőkonvejorok; hibrid járművek; járművek részei és szerelvényei; kabinok kötélpályás

szállítóberendezésekhez; katonai célokra kialakított járművek; katonai járművek; katonai járművek szállításhoz;
katonai szállítójárművek; kerekes járművek; készlet formájában árusított járművek; kétéltű járművek; kötélpályás
szállítóberendezések; kötélpályás szállítóberendezések és készülékek; külső rakományszállítók járművekhez;
légi- és űrjárművek; légpárnás hajók; légpárnás járművek; mozgássérültek számára kialakított járművek; önjáró
elektromos jármű; önjáró szállítóeszközök; önjáró rakodójárművek; önrakodó járművek; önvezető járművek;
rakétameghajtású járművek; rakodószerkezetekkel felszerelt járművek; serleges rakodóval felszerelt járművek;
síliftek, sífelvonók; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek; szélhajtású járművek;
személyzet nélküli járművek; személyzet nélküli szállító járművek; teheráru-szállító járművek; utasszállító
gépjárművek; utasszállító járművek; vízben használatos járművek; vízi járművek, úszó járművek; vízijárművek;
ablaktörlők, szélvédőtörlők (járműalkatrészek); ablaktörlők, szélvédőtörlők gépkocsikhoz; ablaktörlők,
szélvédőtörlők; abroncskarimák járművekhez; abroncstüskék, abroncsszegek; árbócok hajókhoz, csónakokhoz;
autogirók; belső gumiabroncstömlők; biztonsági csecsemő- és gyermekülések járművekhez; biztonsági
gyermekülések járművekhez; biztonsági hevederek, hámok biztonsági gyermekülésekhez (járművekhez);
biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez; borítások járművek kormánykerekeire; civil drónok; csomagtartók
járművekhez; járművekhez csatolható, erősíthető csomagtartók; csónakdaruk; csúszásgátlók járműabroncsokhoz;
csúszásgátló láncok; csúszásgátló láncok gépkocsik kerekeihez; csúszásgátló láncok járműabroncsokhoz;
csúszásgátló láncok járművek kerekeihez; dekoratív dísztárcsák járművekhez; dekoratív jármű dísztárcsák;
dísztárcsák; egyensúlyozós egykerekű elektromos rollerek; egyensúlyozós elektromos rollerek; lábbal hajtható
rollerek (járművek); pedálos rollerek; elektromos emelőfalak (szárazföldi járművek részei); elektromos hajtású
szárazföldi járművek; elektromos járművek szárazföldi használatra; elektromos teherautók (járművek);
elektromos traktorok (járművek); elektromos járművek légi használatra; elektromos meghajtású légi járművek;
elektromos járművek vízi használatra; elektromos meghajtású vízi járművek; elektromos cigarettagyújtók
szárazföldi járművekhez; elektromos kerékpárok; elektromos rásegítéses kerékpárok (pedelec); összecsukható
elektromos kerékpárok; szélvédő takaró ponyvák elektromos kerékpárokhoz; ellensúlyok járművek kerekeihez;
erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez; evezők, evezőlapátok; evezőlapátok; kajak evezőlapátok; evezővillák;
farevezők; fejtámaszok járműülésekhez; fékbetétek; fékbetétek (jármű -); fékbetétek járművekhez; jármű
fékbetétek; elektronikus fékek járművekhez; fékek járművekhez; kúpos fékek szárazföldi járművekhez; fékek
(kerékpárok részei); fékek gépkocsikhoz; fékek kerékpárokhoz; fékek szárazföldi járművekhez; fékpofák
gépkocsikhoz; fékpofák járművekhez; fékpofák (kerékpárok részei); fékpofák szárazföldi járművekhez;
féktárcsák; féktárcsák (motorkerékpárok részei); féktárcsák motorkerékpárokhoz; féktárcsák szárazföldi
járművekhez; féktárcsák, tárcsafékek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; jármű
felfüggesztés részét képező lengéscsillapító rugók; jármű felfüggesztés részét képező lengéscsillapítók; rugók
jármű felfüggesztési rendszerekhez; rugók járművek felfüggesztési egységeihez; légrugós felfüggesztés
vezetőülés és vezetőfülke rugózásához; fényszóró-törlők; törlők autók fényszóróihoz; billenő fogaskerekek
szárazföldi járművekhez; előtétfogaskerekek szárazföldi járművekhez; fogaskerekek (kerékpárok alkatrészei);
fogaskerekek kerékpárokhoz; fogaskerekek szárazföldi járművekhez; fogaskerekek szárazföldi járművek
motorjaihoz; szárazföldi jármű fogaskerekek; fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi járművekhez;
forgattyúházak gépjárművek alkatrészeihez (nem motorjaihoz); forgóvázak vasúti kocsikhoz; vasúti forgóvázak;
furgonok; furgonok (járművek); futófelületek járművekhez (szíjgörgők); futófelületek abroncs újrafutózáshoz;
futófelületek az építőiparban használt járművek abroncsainak újrafutózásához; futófelületek építőipari járművek
abroncsainak újrafutózásához; futófelületek erdészeti járművek abroncsainak újrafutózásához; futófelületek
gumiabroncsok újrafutózásához; gumi futófelületek gumiabroncsokhoz; gumiabroncs futófelületek;
gépkocsialvázak; elektromos gépkocsik; gépkocsik; gépkocsik szárazföldi szállításhoz; lenyitható gépkocsitetők;
utasszállító gépkocsik; kormánykerekek gépkocsikhoz; ajtókilincsek gépkocsikhoz; automatikus sebességváltók
gépkocsikhoz; biztonsági hámok, hevederek gépkocsi ülésekhez; biztonsági övek gépkocsikhoz; csomagtartók
gépkocsikhoz; esernyőtartók gépkocsikhoz; fék szegmensek gépkocsikhoz; fékbetétek gépkocsikhoz;
felfüggesztési rendszerek gépkocsikhoz; formázott kormánykerék-borítások gépkocsikhoz; gépkocsi ablakok;
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gépkocsi ajtók; gépkocsi karosszériák; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; gépkocsi műszerfalak;

gépkocsi szélvédők; gépkocsik és szerkezeti elemeik; gépkocsikhoz való tetőcsomagtartók; gépkocsikhoz való
tetőcsomagtartó dobozok, tetőboxok; gépkocsiülések; hajtóláncok gépkocsikhoz; hamutartók gépkocsikhoz;
kartámaszok gépkocsiülésekhez; küllők gépkocsikhoz; láncok gépkocsikhoz; lengéscsillapító rugók
gépkocsikhoz; lengéscsillapítók gépkocsikhoz; leszerelhető, lenyitható gépkocsitetők; napellenzők gépkocsikba;
nyomatékváltók gépkocsikhoz; pohártartók gépkocsikhoz; rögzítők gépkocsirészek gépkocsi-karosszériához való
rögzítésére; sebességváltók gépkocsikhoz; síléctartók gépkocsikhoz; spoilerek, légterelő szárnyak gépkocsikhoz;
szélvédők gépkocsikhoz; szivargyújtók gépkocsikba; tengelykapcsoló mechanizmusok gépkocsikhoz; torziós
rudak gépkocsikhoz; biztonsági gyermekülések gépkocsikba; légzsákok (biztonsági felszerelések gépkocsikba);
lopásgátló eszközök gépkocsikhoz; lopásgátló zárak gépkocsik kormánykerekére; gumiabroncsok gépkocsikhoz;
kerékagyak gépkocsikhoz; golfautók (járművek); belső tömlők járműkerekek gumiabroncsaihoz; belső tömlők
motorkerékpárok gumiabroncsaihoz; belső tömlők (repülőgépek gumiabroncsaihoz); csúszásgátló textil huzatok
gumiabroncsokhoz; foltok gumiabroncsokhoz; foltozó anyagok gumiabroncsokhoz; foltozóanyagok gumiabroncs
belsőkhöz; futózott gumiabroncsok; gumi futófelület-mintázatok gumiabroncsok újrafutózásához; gumi
futófelület-mintázatok újrahasznosított gumiabroncsok újrafutózásához; gumiabroncs belsők; gumiabroncs
foltozó tapaszok; gumiabroncs huzatok; gumiabroncs-javító felszerelések; gumiabroncs köpenyek; gumiabroncs
rögzítők; gumiabroncs szelepek; gumiabroncsbelsők erdészeti járművekhez; gumiabroncsbelsők
járműkerekekhez; gumiabroncsjavító anyagok; gumiabroncsok, abroncsgumik; gumiabroncsok buszokhoz;
gumiabroncsok erdészeti járművek kerekeihez; gumiabroncsok és abroncstömlők motorkerékpárokhoz;
gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncsok hóekékhez; gumiabroncsok járműkerekekhez; gumiabroncsok
járművekhez; gumiabroncsok kerekesszékekhez; gumiabroncsok kerékpárokhoz; gumiabroncsok kereskedelmi
járművekhez; gumiabroncsok kétkerekű járművekhez; gumiabroncsok légi járművekhez; gumiabroncsok
mezőgazdasági járművekhez; gumiabroncsok motorkerékpárokhoz; gumiabroncsok motoros járművek
kerekeihez; gumiabroncsok szárazföldi járművekhez; gumiabroncsok tehergépkocsikhoz; gyűrűk gumiabroncsok
újrafutózásához; javító felszerelések gumiabroncstömlőkhöz; javító felszerelések gumiabroncsbelsőkhöz; kézi
pumpák járművek gumiabroncsainak felfújásához; lábpumpák járművek gumiabroncsainak felfújásához; pumpák
gumiabroncsok felfújásához; szárazföldi járművekhez használatos gumiabroncsok; tapadásnövelők
gumiabroncsokhoz; tapaszok, sallerfoltok gumiabroncs belsőkhöz; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz;
tömör gumiabroncsok járművek kerekeihez; tömör gumiabroncsok járműkerekekhez; tüskés gumiabroncsok
járművekhez; tüskés gumiabroncsok járművek tapadásának elősegítésére hóban; tüskés gumiabroncsok járművek
tapadásának elősegítésére jeges körülmények között; újrafutózott gumiabroncsok; kerekek, gumiabroncsok és
lánctalpak; kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; gumibelsők; gumibelsők kerékpárokhoz;
rugalmas hab gumibelsők; aknaszedők (hajók); egyárbócos hajók; hajók; kábelfektető hajók; motoros
hajók/kisebb hajók; motoros vitorlás hajók, motoros vitorlások; összeszerelhető formában árusított csónakok,
hajók; part menti hajók; szabadidős hajók, csónakok; utasszállító hajók; vitorlás csónakok, hajók; vízi járművek
(csónakok és hajók); hajókon használatos acél nyílásfedelek; ablakzárak tengeri hajók ablakaihoz; alakra formált,
vízhatlan ponyvák csónakokhoz, hajókhoz; alsó vitorlarudak hajókhoz; árbóclábak hajókhoz; automatikus
kormányművek hajókhoz; csavarlapát-védők hajókhoz; csavartengelyek hajókhoz; elektromos kormányművek
(hajókhoz); formára alakított huzatok csónakokhoz, hajókhoz; hajó kormányszerkezetek (nem automata); hajó
ütközőpárna; hajóablakok, ökörszemablakok; hajóárbócok; hajóbordák; hajócsavarok; hajócsavarok
csónakokhoz; hajócsavarok járművekhez; hajócsavarok (propellerek) csónakokhoz, hajókhoz; hajócsavarok
tengerjáró hajókhoz; hajócsavarok vízi járművekhez; hajók kikötőbikái; hajók mozgásának csökkentésére
szolgáló stabilizátorok; hajókémények; hajótestek; hajótestek, csónaktestek; hordszárnyak hajókhoz; kikötőbikák
(hajózás); kitámasztó ékek hajókhoz, csónakokhoz; kormánylapátok hajókhoz; kormányállások tengeri hajókhoz;
kormányművek hajókhoz; kormányrudak hajókhoz; kormányszerkezetek hajókhoz (nem automata); kötél által
okozott kopás elleni védőprofilok hajókhoz; méretre készült védőponyvák hajókhoz és tengeri járművekhez;
nyílásfedelek, mint hajók szerkezeti alkatrészei; ökörszemablakok (hajókhoz); sólyák, lejtők hajóknak; súrlódó
sínek tengeri hajókhoz; szerkezeti részek, részegységek csónakokhoz, hajókhoz; szétkapcsolók, kioldók
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hajókhoz; tengeri hajók árbócai; üléspárnák csónakok, hajók üléseihez; ütközőbóják hajókhoz; ütközőpárnák

hajókhoz; védőtetők csónakokhoz, hajókhoz; víztartályok hajókhoz (hajók szerkezeti elemei); gőzüzemű
kormányművek hajókhoz; hajtórudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek; barázdált szárú betétek
(szárazföldi járművek fogaskerék-hajtóműveinek alkatrészei); csúszó tengelybordák (szárazföldi járművek
fogaskerék-hajtóműveinek alkatrészei); erőátviteli szíjak szárazföldi járművek hajtóműveihez; fogaskerék
hajtóművek szárazföldi járművekhez; gépjárművek automata bütykös hajtómű rendszerei; gyorsító hajtóművek
szárazföldi járművekhez; hajtófogaskerekek, fogazott hajtótengelyek járművekhez; hajtóláncok (kerékpárok
részei); hajtóláncok szárazföldi járművek motorjaihoz; hajtóláncok szárazföldi járművekhez; hajtóláncvédők
kétkerekű gépjárművekhez; hajtómű egységek erőátvitelhez szárazföldi járművekben; hajtómű egységek
szárazföldi járművekhez; hajtómű felső fedelek szárazföldi járművekhez; hajtóművek járművekhez; hajtóművek
szárazföldi járművekhez; hajtóművek (szárazföldi járművek részei); hajtószíjak szárazföldi járművek
meghajtásához; hajtószíjak szárazföldi járművek hajtóműveihez; hajtószíjak szárazföldi járművekhez;
hajtótengelyek, kardántengelyek szárazföldi járművekhez; irányváltó hajtóművek (szárazföldi járművekhez);
kerékpár hajtókarok; mechanikus hajtóművek, fogaskerékművek szárazföldi járművekhez; motorkerékpárok
hajtóláncai; szögletes tengelybordák (szárazföldi járművek fogaskerékhajtóműveinek alkatrészei); belső égésű
motorokkal hajtott mozdonyok; belső égésű motorokkal hajtott vasúti kocsik; emberi erővel hajtott targoncák és
kézikocsik; hajtókocsik; lábbal hajtott szánok; pedállal hajtott szárazföldi járművek; hálófülkék járművekhez;
háromkerekű áruszállító kerékpárok; helikopterek; rotorlapátok helikopterekhez; szerkezeti részek, részegységek
helikopterekhez; védőburkolatos farokrotorok helikopterekhez; beépített csillapítóval rendelkező hidraulikus
tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; gépjárművek hidraulikus áramkörei; hidraulikus abroncsfékek;
hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; hidraulikus áttételek szárazföldi járművekhez; hidraulikus erőátviteli
egységek szárazföldi járművekhez; hidraulikus kuplungok, tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez;
hidraulikus tárcsafékek; hidraulikus tárcsafékek kerékpárokhoz; hidraulikus tengelykapcsolók szárazföldi
járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművek hidraulikus erőátviteléhez; forgó hidraulikus csillapítók
járművekhez; forgó hidraulikus lengéscsillapítók járművekhez; hidraulikus áramkörök járművekhez; hidraulikus
féknyomás-szabályozók járművekhez; hidraulikus szervoszelepek, mint járművek hidraulikus rendszereinek
alkatrészei; hidraulikus vezérlőrendszerek járművekhez; hidraulikus szervoszelepek, mint járművek
fékrendszereinek alkatrészei; járművek hidraulikus csatlakozói; hidroplánok, vízi repülőgépek; hintók
karosszériájának alkatrészei; hintók, kocsik tetői; hintók, lovaskocsik; hintók, szekerek szállításhoz;
hőlégballonok; hűtőjárművek; irányjelzők járművekhez; irányjelzők kerékpárokhoz; irányjelzők szárazföldi
járművekhez; irányjelzők autókhoz; jachtok; motoros jachtok; kormányösszekötők jachtokhoz; automotív
járművek; csuklós járművek; építőipari járművek szállítási célokra; futókerékpárok (járművek); hulladékgyűjtő
járművek; ipari járművek; ipari szárazföldi járművek; járőr járművek, segélykocsik; kereskedelmi járművek;
kétkerekű járművek; kötöttpályás járművek; közúti járművek (szállításhoz); lakóautók (rekreációs járművek);
lakóautók (szabadidős járművek); lakótérrel felszerelt járművek; lánctalpas járművek; locsolókocsik (járművek);
nem motoros robogók (járművek); önműködő forgácsszóró, zúzalékszóró járművek; önjáró szárazföldi járművek;
országúti segítségnyújtó járművek; páncélozott járművek; páncélozott szárazföldi járművek; pótkocsik, utánfutók
(járművek); rakományok billentésére használt járművek; repülőgép-vontató járművek; robogók (járművek); sínen
közlekedő járművek; sportcélú járművek; szánok (járművek); szárazföldi, földi járművek; szárazföldi
helyváltoztató eszközök, járművek; szárazföldi járművek; szárazföldi közlekedésre szolgáló járművek;
szárazföldön használatos járművek; tartálykocsik (szárazföldi járművek); távirányítású járművek; távirányítós
járművek, nem játékszerek; távvezérelt szárazföldi járművek; teherszállító járművek; terepjáró járművek;
traktorral húzott szárazföldi járművek; trélerek (járművek); utánfutók, pótkocsik szárazföldi járművekhez; vasúti
járművek; vasúti közlekedési járművek; vontatott járművek; antisztatikus csíkok járművekhez; belső tömlők
járművek abroncsaihoz; belső tömlők járművek kerekeihez; belső tömlők (kétkerekű motoros járművekhez vagy
kerékpárokhoz); csúszásgátló szegecsek járművek abroncsaihoz; csúszásgátló tüskék járműabroncsokhoz; díszes
kerékborítások járművekhez; dörzskerekek szárazföldi járművekhez; járműablakok; járműalvázak;
járműkarosszéria részei; járműkarosszéria szerelvények; járműkarosszériák aerodinamikus tartozékai;
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járműkarosszériák alsó része, járműalvázak; járműkarosszériák részét képező napellenzők; szigetelt

járműkarosszériák; szigetelt járműkarosszéria-panelek; védőszalagok járműkarosszériákhoz; járműkárpitok;
járműlépcsők, fellépők, hágcsók; bőrkárpitok járműülésekhez; járműülés kárpitok; járműülés alrendszerek;
járműülések; járműülések fából; laza, alakra formált üléshuzatok járműülésekhez; védőhuzatok járműülésekhez
(alakra formált); védőhuzatok járműülésekhez (rögzített); járművek kerékküllői; kerékküllők autókhoz;
kerékküllők járművekhez; fém lökhárítóvédők járművekhez; járművek lökhárítói; lökhárítók járművekhez;
lökhárítók ütközői járművekhez; lökhárítók vasúti kocsiállományhoz; kamerás drónok; kézbesítő drónok;
áruszállító drónok; katonai célú drónok; katapultülések járművekhez; katapultülések (pilóta); katapultülések
repülőgépekbe; karimák, illesztőperemek vasúti kerekekhez; kenuevezők; kenuk; kerékpár kerékagyak;
kerékagyak kerékpárokhoz; kerékagyak járművekhez (motorkerékpárokhoz); kerékagyak járművekhez;
kerékagyak; jármű kerékagyak; kerékagy gyűrűk; kerekek (szárazföldi járművek részei); kerekek szárazföldi
járművekhez; szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez; áruszállító kerékpárok; borítások
kerékpárnyergekhez; borítások kerékpárok kormányfogantyúihoz; csomagtartó táskák kerékpárokhoz;
csomagtartók kerékpárokhoz; első váltók (kerékpár); első villa csatlakozók (kerékpárok alkatrészei); első villák
kerékpárokhoz; fékkábelek kerékpárokhoz; fékkarok kerékpárokhoz; felfüggesztési rendszerek kerékpárokhoz;
forgó kormányfogantyúk kerékpárokhoz; formára szabott kerékpárhuzatok; görgősláncok kerékpárokhoz;
gyermekülések kerékpárokhoz; hajtásláncok (kerékpárok részei); hajtásláncok kerékpárokhoz; hátsó
sebességváltók (kerékpár); huzatok kerékpárok pedáljaihoz; járműveken használható kerékpárszállítók; kerékpár
állványok részei; kerékpár kitámasztók; kerékpár kitámasztók, stenderek; kerékpár klipszek; kerékpár
nyeregcsövek; kerékpár nyergek; kerékpár pótkerekek (tanuláshoz); kerékpár sárvédők; kerékpár támaszok;
kerékpár táskák; kerékpár tengelyek; kerékpárcsengők; kerékpárfékek; kerékpárkormányok; kerékpárláncok;
kerékpárok irányjelzői; kerékpáros táskák; kerékpáros táskák, biciklis táskák; kerékpárpedálok; kerékpárra
szerelhető csomagtartók; kerékpárszállító eszközök járművekhez; kerékpártartó állványok részei; kerékpártartók;
kerékpártartók és -szállítók; kerékpártartók járművekhez; kerékpártartók szállításhoz; kerékpárülés-huzatok;
kerékpárvázak; kitámasztókerekek kerékpárokhoz; klipszek kerékpárokhoz; kormánymarkolatok kerékpárokhoz;
kormányok (kerékpárok részei); kormányrudak kerékpárokhoz; kormányszárak (kerékpárok alkatrészei);
kormányvégek (kerékpárok részei); kormányvégek kerékpárokhoz; kosarak kerékpárokhoz; kulacstartók
kerékpárokhoz; küllővédők kerékpárokhoz; láncgyűrűk kerékpárokhoz; láncok (kerékpárok részei); láncok
kerékpárokhoz; láncvédők kerékpárokhoz; lengéscsillapítók kerékpárokhoz; markolatok kerékpár-fékkarokra;
nyereghuzatok kerékpárokhoz; nyeregtakarók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; nyeregtáskák
kerékpárokhoz; nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; palacktartók kerékpárokhoz; pótkerekek
kerékpárokhoz; sárhányók kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz; sebességváltók kerékpárokhoz;
sebességváltók (kerékpárok részei); szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; táskák (kosarak)
kerékpárokhoz; telikerekek (kerékpárok részei); ülések gyermek kerékpárokhoz; ülések kerékpárokhoz; váltók
kerékpárokhoz; vázak kerékpár-csomagtartókhoz; villák (kerékpárok alkatrészei); villanyak burkolatok
(kerékpárok részei); abroncskarimák kerékpárok kerekeihez; abroncsok gyermek kerékpárokhoz; belső nélküli
abroncsok kerékpárokhoz; belső tömlők kerékpárokhoz; defektjavító felszerelések kerékpárabroncsokhoz;
gumitömlők (kerékpárokhoz); kerekek kerékpárokhoz; kerékpárabroncsok felfújására szolgáló pumpák,
levegőpumpák; kerékpárabroncsok, gumik; kerékpár küllők; kerékpárabroncs-karimák; kerékpárkerekek,
biciklikerekek; kerékpárok részét képező kerekek; kerékpárpumpák; küllők kerékpár kerekekhez; küllők
kerékpárokhoz; légszivattyúk kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz; pumpák kerékpárabroncsok
felfújásához; szabadonfutó kerekek kerékpárokhoz; kétéltű repülőgépek; kétkerekű gépjárművek; kétkerekű
kézikocsik; kétkerekű kocsik, taligák; elektromos motorok kétkerekű járművekhez; motoros szánok; motoros
szánok szállításhoz; szánok, szánkók; kuplungok szárazföldi járművekhez; lakóautók; lakókocsik; láncok
motorkerékpárokhoz; láncok szárazföldi járművek meghajtásához; légdeszkák; léghajók (kormányozható);
kerekek légi járművekhez; légi járművek leszálló kerekei; fékező ernyők légi járművekhez; riasztórendszerek légi
járművekhez; távriasztók légi járművekhez; fékek légi járművekhez; héjszerkezetek légi járművekhez; indító,
kilövő szerkezetek légi járművekhez; légcsavarok, propellerek légi járművekhez; kiegyenlítő hengerek légi
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járművek fékrendszereihez; spoilerek, légterelő szárnyak légi járművekhez; szárnyak légi járművekhez;

szárnyszelvények légi járművekhez; üléspárnák légi járművek üléseihez; üveglapok légi járművekhez;
lovaskocsik; motokrossz motorkerékpárok; motorizált egykerekű kerékpárok; motorizált szárazföldi kordék;
motorkerékpárok; motoros és nem motoros robogók személyszállításhoz; motoros ételhordó kocsik; motoros
kerékpárok; motoros golfkocsik; motoros poggyászkocsik; motoros robogók; motorosszánok; motorral és
számítógépes vezérléssel ellátott golfkocsik; motortriciklik; nem motoros ételkocsik; nem motoros, összecsukható
poggyászkocsik; quadok (négykerekű motorok); csónakok, motorcsónakok vízisíeléshez; motorcsónakok;
sugárhajtású motorcsónakok; vízsugár hajtású motorcsónakok; méretre szabott védőhuzatok motoros
golfkocsikhoz; utasháttámlák motorkerékpárokhoz; állványok, támaszok motorkerékpárokhoz; csomagtartó
táskák motorkerékpárokhoz; csomagtartók motorkerékpárokhoz; elektromos sebességváltó berendezések
szárazföldi járművek motorjaihoz; első távtartók (motorkerékpárok részei); fékbovdenek (motorkerékpárhoz);
féknyergek (motorkerékpárokhoz); fékpedálok (motorkerékpárok részei); fényszórótartók (motorkerékpárok
alkatrészei); fogantyúk motorkerékpárokhoz; fogaskerék-motorok szárazföldi járművekhez; földi járművek
hajtásláncai, beleértve a motorokat; forgattyúházak, karterek szárazföldi járművek alkatrészeihez, nem
motorjaihoz; forgó kormányfogantyúk motorkerékpárokhoz; görgősláncok motorkerékpárokhoz; járművek
motorháztetőire erősíthető csomagtartók; karterek szárazföldi járművekhez, kivéve motorjaihoz;
kormányfogantyúk (motorkerékpárok részei); kormányok (motorkerékpárok részei); kormányrúd
lengéscsillapítók (motorkerékpárok alkatrészei); kormányszalag motorkerékpárokhoz; lábtartók
motorkerékpárokhoz; lánckerekek motorkerékpárokhoz; lengéscsillapítók motorkerékpárokhoz; lengőkarok
motorkerékpárokhoz; lenyitható motoros platók, csomagtérajtók tehergépkocsikhoz; méretre készült ponyvák
motorkerékpárokhoz; motorfelfüggesztések szárazföldi járművekhez; motorházfedelek; motorházfedelek
szárazföldi járművek motorjaihoz; motorháztető lezáró tűk; motorháztető-tűk járművekhez; motorháztető védők,
mint járművek szerkezeti alkatrészei; motorháztetőre erősített csomagtartók; motorkerékpár kitámasztók;
motorkerékpár kormányok; motorkerékpár nyereghuzatok; motorkerékpár-oldalkocsik; motorkerékpárokhoz
kialakított táskák; motorkerékpárokhoz való sárhányók; motoros táskák, nyeregtáskák; műszerfalak
(motorkerékpárok részei); nyergek motorkerékpárokhoz; oldaltámaszok motorkerékpárokhoz; pedálok
motorkerékpárokhoz; sebességváltó karok (motorkerékpárok részei); szabályozó kormánykarok
(motorkerékpárok részei); szárazföldi járművek sebességváltóinak részét képező olajteknők, motorteknők;
szerkezeti részek motorkerékpárokhoz; tárcsafék zárak motorkerékpárokhoz; tengelykapcsoló-bowdenek
(motorkerékpárok részei); vázak motorkerékpárokhoz; villa porvédők (motorkerékpárok alkatrészei);
kerékabroncsok motorkerékpárokhoz; kerekek motorkerékpárokhoz; küllők motorkerékpárokhoz; lánckerekek
motorkerékpár meghajtókhoz; légpumpák motorkerékpárokhoz; oldalkocsik; belülre rögzíthető visszapillantó
tükrök; kívülre rögzíthető visszapillantó tükrök; oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez; visszapillantó tükrök;
visszapillantó tükrök (járműalkatrészek); visszapillantó tükrök járművekhez; önvezető autók; önvezető (autonóm)
gépjárművek; autók pótkerék tartói; pótkerék takarók; pótkerekek járművekhez; pótkeréktartók járművekhez;
ablakok utánfutókhoz, pótkocsikhoz; alakra formált, vízhatlan ponyvák közúti pótkocsikhoz; félpótkocsik,
nyerges pótkocsik; hűtött utánfutók, pótkocsik; nem elektromos tengelykapcsolók pótkocsikhoz; országúti
pótkocsik, utánfutók; pótkocsi tengelyek; pótkocsik, utánfutók; pótkocsik, utánfutók benzinszállító
tartálykocsikhoz; utánfutó alvázak, pótkocsi alvázak járművekhez; vasúti forgózsámolyok utánfutók, pótkocsik
vasúton történő szállításához; vonószerkezetek pótkocsikhoz; raktértetők pótkocsikhoz, utánfutókhoz;
rakományszállító pótkocsik; elektromos egykerekű robogók; elektromos hajtású robogók; elektromos
működtetésű robogók; elektromos robogók; motoros robogók mozgássérültek és mozgáskorlátozottak részére;
robogók; robogók mozgáskorlátozottaknak; robogók (szállításhoz); robogókhoz kialakított kosarak; vízi robogók;
sárhányók; sárhányók (szárazföldi járművek részei); sárhányók teherautókhoz; sebességváltók, áttételek
szárazföldi járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; siklók; spoilerek, légterelő szárnyak
járművekhez; spoilerek, légterelő szárnyak vízi járművekhez; spoilerek, légterelő szárnyak szárazföldi
járművekhez; légterelők járművekhez; légterelők autóablakokhoz; járművek légterelői; sportkocsik; szelepek
járműabroncsokhoz; szélvédők (szárazföldi járművek részei); szélvédők járművekhez; szélvédők; szélvédők
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szárazföldi járművekhez; szilárd abroncsok gépjárműkerekekhez; takarítókocsik; tanksapkák járművek

tankjaihoz; tanksapkák járművek üzemanyagtartályaihoz; tanksapkák szárazföldi járművekhez; távirányítású
járművek vízalatti vizsgálatokhoz; tenger alatti távirányítású járművek; autóbuszok; távolsági autóbuszok;
állványokkal felszerelt tehergépkocsik; gokartszállító tehergépkocsik; ipari tehergépkocsik; könnyű
tehergépkocsik; tehergépkocsik szállításhoz; tehergépkocsik, teherautók, kamionok; vontató tehergépkocsik;
utánfutók tehergépkocsikhoz; billenőtestek tehergépkocsikhoz; billentőszerkezetek (tehergépkocsik és vagonok
részei]; tengelycsapok; tengelyek járművekhez; tengelyek szárazföldi járművekhez; hajlékony tengelyek
szárazföldi járművekhez; csapok, tengelyek szárazföldi járművekhez; terepjáró láncok járművek kerekeihez;
tolatásjelző hangriasztók járművekhez; tolatásjelző jeladók járművekhez; tolatásjelzők járművekhez; ultrahangos
tolatásjelző jeladók járművekhez; tolószékek kisállatok számára; belső tömlők (gépjárművek abroncsaihoz);
öntapadó gumifoltok tömlők vagy abroncsok javításához; kocsik tömlőkhöz; taligák kerti tömlőkhöz;
tömlőkocsik; triciklik; triciklikre adaptált nyeregtáskák; hidraulikus turbinák szárazföldi járművekhez; turbinák
szárazföldi járművekhez; nyílásfedelek, mint uszályok szerkezeti alkatrészei; uszályok; ülőliftek; ülős felvonók;
ajtók vasúti kocsikhoz; alakra formált, vízhatlan ponyvák vasúti kocsikhoz; alvázak vasúti kocsikhoz;
kocsiszekrények vasúti kocsikhoz; üveglapok vasúti járművekhez; méretre alakított nyílásfedél-borítások vasúti
kocsikhoz a víz és a pára bejutásának megakadályozására; ülések vasúti kocsikba; vasúti kapcsolószerkezetek,
tengelykapcsolók; vasúti kocsik kocsiszekrényei; egysínű vasúti kocsik; elektromos vasúti kocsik; földalatti
vasúti kocsik, metrókocsik; személyvagonok (vasúti járművek); távvezérelt vasúti járművek; utasszállító vasúti
kocsik; vasúti hálókocsik; vasúti hűtőkocsik; vasúti kocsik, személyvagonok; vasúti személykocsik,
személyvagonok; vasúti közlekedésre szolgáló járművek; vasúti teherkocsik; vasúti utasszállító kocsik; vasúti
vagonok; konténerszállító vasúti kocsik, vagonok; vasúti étkezőkocsik; vasúti kocsik; kerekek versenyautókhoz;
motorok versenyautókhoz; versenyautók; légi és űrjárművek részei és szerelvényei; űrjárművek.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak; bodyk (alsóruházat);

kombinék (alsóruházat); izzadságfelszívó alsóruházat; női alsóruházat, fehérnemű; thermo alsóruházat;
alvómaszkok; ascot nyakkendők; ascotok (nyakkendők); atlétatrikók; ballonkabátok; ballonkabátok (ruházat);
ballonkabátok (trench coat); bandana kendők; beépített ledeket tartalmazó ruházat; bokszer alsónadrágok,
bokszeralsók; alsónadrágok, bugyik; bugyik; francia bugyik; hosszú szárú bugyik; leszorító bugyik,
rövidnadrágok (alakformáló fehérneműk); bundák, szőrmék (ruházat); bundák, szőrmekabátok; cilinderek,
kürtőkalapok; cipő felsőrészek; cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipőorr; cipősarkak; cipőtalpak; csősálak; csuklyák,
kapucnik (ruházat); díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fátylak (ruházat); fejdíszek
(fátylak); fejkendő; fejkendők; fejre való sálak, fejkendők; textil fejkendők; vállkendők és fejkendők; divatos
kalapok, fejkendők; fejszalagok (ruházat); felsőruházat; férfi felsőruházat; fiú felsőruházat; gyermek felsőruházat;
időjárásálló felsőruházat; kerékpáros felsőruházat; női felsőruházat; vízhatlan felsőruházat; lányka felsőruházat;
kezeslábasok (felsőruházat); csecsemő felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fülvédők (ruházat);
fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; kapucnis fürdőköpenyek; férfi és női fürdőruhák és
fürdőnadrágok; férfi fürdőnadrágok; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok, úszónadrágok; egyberészes
fürdőruhák (hurkolt/kötöttáruk); fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,
úszódresszek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; női fürdőruhák; úszódressz, fürdőruha; úszónadrágok,
fürdőnadrágok; fürdőpapucsok; fürdőszandálok, fürdőcipők; fürdőruhákhoz való betoldások (ruházati cikkek
részei); fűzős bakancsok, csizmák; gallérok; gallérok (ruházat); alsónemű és hálóruházat; hálóing; hálóingek;
hálóingek, babydollok; hálókabátok; hálóköntösök, pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák;
hálóruhák kismamáknak; hálózoknik; japán hálóköntösök (nemaki); kombinék, hálóingek (chemise); neglizsék,
hálóköntösök; hálós jelzőtrikók; hálósapkák; gyapjú harisnyanadrágok; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák;
harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; izzadságfelszívó harisnyák; lábfej nélküli
harisnyanadrágok; menyasszonyi harisnyatartók; zoknik és harisnyák; harisnyákhoz való betoldások (ruházati
cikkek részei); harisnyanadrágokhoz való betoldások(ruházati cikkek részei); sarokerősítés harisnyákhoz;
horgászmellények; hímzett ruhadarabok; nadrágok; ingek; jelmezek; férfi kabátok; férfi és női dzsekik, kabátok,
nadrágok, mellények; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; düftin kabátok; báránybőr kabátok; estélyi, alkalmi
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kabátok; hosszú kabátok; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kötött dzsekik, kabátok; pufi kabátok, dzsekik;

snowboard dzsekik, kabátok; szafari kabátok; szőrmebéléses kabátok; ujjas dzsekik, kabátok; ujjatlan dzsekik,
kabátok; ujjatlan kabátok, köpenyek; fejfedők (kalapáruk); kalapáruk; kamáslik (lábszárvédők); kemény
ingmellek, plasztronok; alsórészek (ruházat); arcmaszkok (ruházat); atlétikai ruházat; bőrövek (ruházat); chaps
nadrág (ruházat); esőálló ruházat; estélyi ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; férfi ruházat; fiú ruházat;
gabardin ruházat; hagyományos japán ruházat; hajszalagok (ruházat); háromrészes öltönyök (ruházat); hőszigetelt
ruházat; időjárásálló ruházat; jégtáncos ruházat; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok(ruházati cikkek);
karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; karmelegítők (ruházat); kasmír ruházat; kendők (ruházat); kerékpáros
ruházat; kész bélések (ruházat részei); kesztyű, mint ruházat; kesztyűk (ruházat); kézelők (ruházat); kézmelegítők
(ruházat);khakiszínű nadrág (ruházat); kisgyermek ruházat; kismama ruházat; kismamaövek (ruházat); körsálak
(ruházat); kötöttáruk (ruházat); kötények (ruházat); latex ruházat; melegítőnadrágok (ruházat); mellények
(ruházat); műbőr ruházat; muffok (ruházat);népviseletek (ruházat); nyakpántok (ruházati cikkek részei);
nyaksálak (ruházat); öltözékek a ruházat védelmére; orárion (egyházi ruházat); övek (ruházat); parti kalapok
(ruházat); otthoni ruházat; pelenkanadrágok (ruházat); pénztartó övek (ruházat); pufi dzsekik (ruházat); rash guard
felső ruházat; rövid együttesek (ruházat); ruházat (bőr-); rövidnadrágok (ruházat); ruházat gépkocsivezetőknek;
ruházat halászoknak; ruházat harcművészetekhez; ruházat kerékpárosoknak; ruházat lovagláshoz (nem
lovaglósapkák); ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; ruházati cikkek színházi használatra; ruházati
cikként használt papírkalapok, papírcsákók; sálak (ruházati cikkek); steppelt dzsekik (ruházat); szabadidő
együttesek (ruházat); szélálló ruházat; szőrméből készült ruházati cikkek; szőtt ruházat; térdmelegítők (ruházat);
textilövek (ruházat); thobe (hagyományos ruházat); topok (ruházati cikkek); triatlonos ruházat; vállon viselt
cikkek (ruházat); vállpántok ruházati cikkekhez; vászonruházat; viaszosvásznak (ruházat); vízálló ruházat
vitorlázáshoz; vízhatlan ruházat; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan, vízálló ruházat; férfi és női lábbeli; férfi
lábbeli; gumi lábbelik; gyerek lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; kivehető bélések lábbelikhez; lábbelik
horgászathoz; lábbelik (kivéve ortopéd lábbelik); lábbelik nem sportcélokra; magas szárú lábbelik; női lábbeli;
női lábbelik; PVC-ből készült lábbelik; rizsszalmából készült japán lábbelik (waraji); szabadidő lábbelik;
csúszásgátlók lábbelikhez; lábbeli felsőrészek; lábbelikhez való betoldások (ruházati cikkek részei); rámák
lábbelikhez; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; talpak lábbelikhez; talpbetétek lábbelikhez; alkalmi cipők;
balerina cipők; baseball cipők; bebújós cipők; bowling cipők; cipők ápolók részére; cipők kocogáshoz; cipők
lábröplabdához; fonott talpú cipők vagy szandálok; görgős cipők; gyalogló cipők; hegymászó cipők; hétköznapi
(casual) cipők; hódeszkás cipők; jégkorong cipők; kerékpáros cipők; kiránduló cipők; kosárlabda cipők; lapos
cipők; magassarkú cipők; motoros cipők; ökölvívó cipők; platform cipők; rejtett sarkú cipők; rögbi cipők;
röplabda cipők; sícipők és hódeszkás cipők és részeik; spárgatalpú cipők vagy szandálok; tépőzáras cipők;
tornacipők, edzőtermi cipők; vízhatlan cipők; vízi cipők.
( 210 ) M 21 03139
( 220 ) 2021.08.31.
( 731 ) BARAN-KALASZ TRAINING&CONSULTING BT., BUDAPEST (HU)
( 740 ) DR. BARÁN-KALÁSZ LÁSZLÓ, BUDAPEST
( 546 )

( 511 ) 44

Pszichológus [szolgáltatások].

( 210 ) M 21 03165
( 220 ) 2021.09.02.
( 731 ) Kiss Tamás, Hajdúszoboszló (HU)
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( 740 ) Dr. Kesrű Barna Arnold, Győr

( 546 )
( 511 ) 11

Asztali lámpák; beltéri állólámpák; dekorációs fények, világítóeszközök; dekoratív világítókészletek;

elektromos beltéri világító berendezések; elektromos világítótestek; hangulatlámpák; lámpák; világító
berendezések és készülékek.
20

Fa tárolódobozok; tároló ládák fából; fából készült dobozok; tároló ládák műanyagból; műanyag dobozok;

összeállított csomagoló dobozok [fából]; rétegelt műanyagokból készült dobozok; ládák, dobozok, nem fémből;
dobozok raktározási célokra [fából]; tárolók, fából készült dobozok formájában; papírral bevont fából készült
dobozok; biztonsági dobozok, trezorok nem fémből; hazai és külföldi kézműves termékeket tartalmazó ajándékos
doboz.
( 210 ) M 21 03187
( 220 ) 2021.09.06.
( 731 ) Fodor Béla, Tiszanagyfalu (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Csecsemőkelengyék, babakelengyék; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; felsőruházat; hímzett

ruhadarabok; kabátok, dzsekik; kötények [ruházat]; kötényruhák; mellények; pólók; pufi dzsekik [ruházat];
pulóverek; ruházati cikkek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; trikó [alsónemű], kombiné;
trikók.
30

Chili fűszerek.

( 210 ) M 21 03250
( 220 ) 2021.09.10.
( 731 ) Kelecsényi-Bakos Réka, Balatonfüred (HU)
( 740 ) Földesi-Herpai-Szalai Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 33

Habzóbor, pezsgő.

( 210 ) M 21 03364
( 220 ) 2021.09.22.
( 731 ) Veres László Antal, Szeged (HU)
( 740 ) Gyurcsik Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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Járműfényezés; járművek karbantartása és javítása.

( 210 ) M 21 03567
( 220 ) 2021.10.14.
( 731 ) ITV Studios Netherlands Content B.V., ZC Hilversum (NL)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Hang- és videofelvételek és letöltések; rögzített televízióműsorok; sugárzás vagy egyéb televízión, rádión,

elektronikus mobil eszközökön és számítógépeken történő továbbítás céljából rögzített műsorok; internet,
telefonvonal, kábeles vezeték nélküli átvitel, műholdas vagy földfelszíni műsorszóró szolgáltatás révén letölthető
médiatartalmak, beleértve videoanyagokat és filmeket, tévéműsorokat, számítógépes játékokat, zenéket, képeket
és csengőhangokat; podcastok (letölthető); hanglemezek, lemezek, szalagok, kazetták, adattároló kazetták,
kártyák és egyéb hordozók, melyek mindegyike hangfelvételeket, videófelvételeket, multimédiás felvételeket,
adatokat, képeket, grafikákat, szövegeket, programokat vagy információkat hordoznak, vagy ezek rögzítésére
szolgálnak; memóriahordozók, interaktív CD-lemezek, műsoros lemezek, CD-ROM-ok és DVD-k; USB
pendrive-ok; USB töltők; online poszterek, fényképek, képek, cikkek, kuponok és jegyek (letölthető), online
elektronikus szótárak, enciklopédiák és referenciaszövegek; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások;
letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; elektronikus média, multimédiás tartalmak,
videok, mozgóképek, képek, szövegek, fényképek, játékok, felhasználó által létrehozott tartalmak, audiotartalmak
és információk interneten vagy más számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő sugárzására,
továbbítására, átvitelére (streaming), megtekintésére, feltöltésére, letöltésére, szerkesztésére, lejátszására,
címkézésére, megosztására, manipulálására, forgalmazására, kiadására, többszörözésére, kódolására és
dekódolására szolgáló számítógépes és mobil alkalmazásszoftverek; letölthető számítógépes programok és mobil
alkalmazásszoftverek interaktív televíziókhoz, valamint interaktív játékokhoz és kvízekhez;
videojáték-szoftverek; számítógépes játékprogramok, játékszoftverek és játékkazetták; okostelefon-készülékek és
ezekkel kapcsolatos szoftverek; interaktív videojáték-programok; számítógépes játéklemezek; elektronikus
játékprogramok és -szoftverek; virtuális valóságjáték-hardverek és -szoftverek; számítógépes és mobilalkalmazási
kvíz-szoftverek; szoftverek játéktermi videojáték-gépekhez; szerencsejáték-szoftverek; alkalmazásszoftverek
szerencsejátékokhoz; letölthető alkalmazásszoftverek szerencsejátékokhoz; elektronikus kiadványok,
publikációk; letölthető elektronikus könyvek; hangoskönyvek; elektronikus könyvek; fejhallgatók;
mobiltelefonokhoz kialakított tokok; elektronikus fényképkeretek; díszítő mágnesek; légzőmaszkok; a fent
említett áruk alkatrészei és tartozékai.
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási

szolgáltatások televízióműsorok, kábeltelevíziós, műholdas és internetes műsorok formájában; televíziós
műsorok, show-k, filmek, videók, DVD-k és optikai tárolólemezek készítése és bemutatása; televíziós, rádiós,
kábeltelevíziós, műholdas és internetes műsorok készítése és bemutatása; televíziós, rádiós, kábeltelevíziós,
műholdas és internetes műsorok, valamint filmek, hangfelvételek, videófelvételek és DVD-k készítése,
bemutatása, forgalmazása, utánsugárzása és kölcsönzése; számítógépes adatbázisból vagy internetről, vagy
távközlési műholdon, mikrohullámon vagy egyéb elektronikus, digitális vagy analóg média útján online
biztosított, szórakoztatással kapcsolatos információk; oktatási, kulturális vagy szórakoztatási célú rendezvények
és kiállítások szervezése, lebonyolítása és bemutatása; elektronikus játékszolgáltatások, beleértve az online vagy
globális számítógépes hálózat segítségével biztosított számítógépes játékokat is; szerencsejátékok; online
szerencsejáték-szolgáltatások; elektronikus játék- és szerencsejáték-szolgáltatások, beleértve az online, közösségi
hálózatokon, vagy globális számítógépes hálózat segítségével biztosított játékok szolgáltatását;
játékszolgáltatások; lottójáték-szolgáltatás; versenyek, vetélkedők, játékok, játékos show-k, kvízek, vidám
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rendezvények, kiállítások, show-k, turnéműsorok, színpadi rendezvények, rave-k, színházi előadások, koncertek,

élő előadások és közönségtalálkozók szervezése, lebonyolítása és bemutatása; nem letölthető televíziós műsorok
szolgáltatása egyedileg lehívható (on-demand) és közel egyedileg lehívható (near on-demand)
videószolgáltatásokon keresztül; szórakoztatási és oktatási szolgáltatások elektronikus média, multimédiás
tartalmak, videók, mozgóképek, képek, szövegek, fényképek, játékok, felhasználó által létrehozott tartalmak,
audiotartalmak és információk feltöltése, letöltése, megszerzése, közzététele, bemutatása, szerkesztése, lejátszása,
átvitele (streaming), megtekintése, előzetes megtekintése, megjelenítése, címkézése, blogolása, megosztása,
kezelése, terjesztése, megjelentetése, másolása útján az interneten vagy más számítógépes és kommunikációs
hálózatokon keresztül; szórakoztatás podcaston keresztül; könyvek, magazinok, szövegek, nyomtatványok és
felvételek kiadása; elektronikus kiadványok és online kiadványok, beleértve elektronikus könyvek, újságok,
magazinok (időszaki kiadványok), képregények, folyóiratok (kiadványok), könyvek, felhasználói kézikönyvek,
oktatási és képzési anyagok megjelentetése és rendelkezésre bocsátása; helyfoglalás show-műsorokra;
játékfelszerelések kölcsönzése; múzeumi létesítmények rendelkezésre bocsátása (bemutatók, kiállítások); partik
tervezése (szórakoztatás); szabadidős létesítmények üzemeltetése; pihenési és szabadidős létesítmények
biztosítása; vidámparki szolgáltatások; tematikus parkok szolgáltatásai; tematikus parkok játékaihoz kapcsolódó
szolgáltatások; szórakoztatási és játéktermi szolgáltatások; szabadidős és szórakoztató létesítmények, nevezetesen
látogatókat vonzó látványosságok biztosítása és működtetése; előadóművészek szolgáltatásai; szórakozáshoz
kapcsolódó foglalási, jegyértékesítő szolgáltatások; folytatásos televíziósorozatokból származó vagy ahhoz
köthető audio-, videófelvételeket, műalkotásokat, folytatásos televíziósorozatokból származó vagy ahhoz köthető
audio-, videofelvételeket, műalkotásokat, szöveget, vagy az előbb felsoroltak bármelyikét tartalmazó, online, nem
letölthető videoklipek és egyéb multimédiás digitális tartalmak biztosítása; szöveget tartalmazó, online, nem
letölthető videóklipek és egyéb multimédiás digitális tartalmak biztosítása; interaktív és online azonnali
nyereményjátékok és kaparós sorsjegy játékok; bármely fent említett szolgáltatással kapcsolatos információs és
tanácsadási szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03572
( 220 ) 2021.10.15.
( 731 ) Dr. Barancsi Ágnes, Mezőtúr (HU)
( 541 ) Túri Kamra
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; kézműves termékek kis- és nagykereskedelme.
( 210 ) M 21 03579
( 220 ) 2021.10.15.
( 731 ) Érsek Gergely, Rábapaty (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

Étkezési olajok.

( 210 ) M 21 03593
( 220 ) 2021.10.18.
( 731 ) Köteles Géza, Szentes (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )
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Tartósított zöldségek; feldolgozott zöldségtermékek; feldolgozott zöldségek; feldolgozott gyümölcsök,

gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; tejtermékek; tej; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek.
30

Méz; szószok, chutney [indiai fűszer], pástétomok; zöldségkrémek [szószok]; kész szószok.

31

Feldolgozatlan zöldségek; friss gyümölcsök és zöldségek; friss gyümölcsök, dió, zöldségek és

fűszernövények; zöldség vetőmag; feldolgozatlan gyümölcsök.
32

Szörpök/szirupok italokhoz; gyümölcslé; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

35

Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: tartósított zöldségek, feldolgozott zöldségtermékek, feldolgozott zöldségek, feldolgozott
gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek, tejtermékek, tej, méz, feldolgozatlan zöldségek, friss
gyümölcsök és zöldségek, friss gyümölcsök, dió, zöldségek és fűszernövények, zöldség vetőmag, feldolgozatlan
gyümölcsök, dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek, szószok, chutney [indiai fűszer], pástétomok, zöldségkrémek
[szószok], kész szószok, szörpök/szirupok italokhoz, gyümölcslé, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
45

Vallási szolgáltatások; vallási szertartások levezetése; vallási összejövetelek lebonyolítása; vallási

összejövetelek szervezése; lelki tanácsadás; spirituális irányítás; spiritiszta tanácsadás; spirituális útmutatással
kapcsolatos tanácsadás.
( 210 ) M 21 03605
( 220 ) 2021.10.19.
( 731 ) Szefira Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Malik és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

Bicskák.

( 210 ) M 21 03617
( 220 ) 2021.10.20.
( 731 ) Csányi Pincészet Zrt., Villány (HU)
( 740 ) Dr. Könczöl Lászlóné Dr. Papp Marian, Szeged
( 546 )

( 511 ) 33

Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 210 ) M 21 03627
( 220 ) 2021.10.21.
( 731 ) Nagy Attila István, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; beltéri árnyékolók, rolók javítása; redőnyök felszerelése és

javítása; reluxák felszerelése és javítása; napvédő rendszerek javítása; napvédő rendszerek felszerelése; naptetők
felszerelése; napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; szúnyoghálók felszerelése és javítása.
( 210 ) M 21 03641
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( 220 ) 2021.10.22.
( 731 ) Neumann Martin, Budapest (HU)
Neumann-Bódi Edit, Budapest (HU)
( 740 ) Bittera, Kohlrusz és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok.

( 210 ) M 21 03686
( 220 ) 2021.10.27.
( 731 ) Atlas Construction Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sebők Levente-István Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Áfonya kivonatból készült nem gyógyhatású tea; áfonya kivonatot tartalmazó nem gyógyhatású tea; áfonya

levelekből készült nem gyógyhatású tea; áfonya leveleket tartalmazó nem gyógyhatású tea; almaízű tea [nem
gyógyászati használatra]; aromás készítmények nem gyógyhatású teafőzetek készítéséhez; aromás készítmények
nem gyógyhatású teák készítéséhez; aromás teák [nem gyógyászati célra]; árpalevél tea; ázsiai sárgabarack tea
[maesilcha]; burdock-gyökér tea (wooungcha); chai teák; citrom tea; oolong tea; oolong tea [kínai tea]; rooibos
teák; rozmaring tea; sárga tea; sós tengerimoszat porból készült tea [kombu-cha]; szárított hántolatlan árpaporból
készült tea [mugi-cha]; tea; tea alapú italok; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel; tea alapú italok [nem
gyógyhatású -]; tea alapú italok tejjel; tea gyógyitalokhoz, főzetekhez; tea pörkölt barna rizsből; teából készült
italok; teából készült nem gyógyhatású főzetek; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teaízesítők;
teák; teák [nem gyógyászati használatra]; teák [nem gyógyhatású]; teakeverékek; teakeverékporok; teakivonat;
teakivonatok; tealevelek; teapárnák; teapótlók; teinmentes tea; tie guan yin tea; vörösginzeng tea; yuja-cha
(koreai mézes citromos tea); zöld tea.
( 210 ) M 21 03687
( 220 ) 2021.10.27.
( 731 ) "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Kft., Akasztó (HU)
( 740 ) Halász Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) ÁGI
( 511 ) 32

Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,
limonádék, mustok, paradicsomlevek(italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek
(italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,
termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok), zöldséglevek
(italok).
( 210 ) M 21 03688
( 220 ) 2021.10.27.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 5
10

Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra.
Gyógyászati készülékek és eszközök.

( 210 ) M 21 03689
( 220 ) 2021.10.27.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5
10

Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra.
Gyógyászati készülékek és eszközök.

( 210 ) M 21 03690
( 220 ) 2021.10.27.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5
10

Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra.
Gyógyászati készülékek és eszközök.

( 210 ) M 21 03691
( 220 ) 2021.10.27.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 5
10

Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra.
Gyógyászati készülékek és eszközök.

( 210 ) M 21 03692
( 220 ) 2021.10.27.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5
10

Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra.
Gyógyászati készülékek és eszközök.

( 210 ) M 21 03693
( 220 ) 2021.10.27.
( 731 ) Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)
( 740 ) Dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) norbi update Fitburger
( 511 ) 30

Szendvicsek; szendvicsek hússal; szendvicsek marhahússal, sertéshússal, csirkehússal; hamburgerek

(szendvicsek), sajtburgerek (szendvicsek); hot dogok (szendvicsek); húslé, mártás, szaft.
( 210 ) M 21 03695
( 220 ) 2021.10.28.
( 731 ) BaLelnvest Szolgáltató és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
( 546 )

M645
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Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; növényi készítmények

pótkávéként való használatra; pótkávé; cikória [pótkávé]; tea; jeges tea; tea alapú italok; tea alapú italok tejjel;
készítmények teákhoz és tea alapú italokhoz; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; csokoládés italok tejjel.
43

Kávéházak; vendéglátás.

( 210 ) M 21 03696
( 220 ) 2021.10.28.
( 731 ) Nagy Ferenc, Csesznek (HU)
( 541 ) Lovagok Völgye
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 03697
( 220 ) 2021.10.28.
( 731 ) 1TRZX Ingatlanhasznosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Kárpáti Ügyvédi Iroda, Pécs
( 541 ) 1TRZX
( 511 ) 36
39

Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 21 03698
( 220 ) 2021.10.28.
( 731 ) Dinnyés Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )
( 511 ) 41

Oktatási és képzési szolgáltatások; coaching; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő tréning;

személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; személyzeti képzési
szolgáltatások; képzések tartása és szervezése a szervezetfejlesztés területén; vezetőség és személyzet oktatásával
és képzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03699
( 220 ) 2021.10.28.
( 731 ) Morgan Stanley, a Delaware corporation, New York, New York (US)
( 300 ) 97049534 2021.09.28. US
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CODE TO GIVE
( 511 ) 35

Jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen non-profit csoportok információtechnológiai megoldásokkal és

műszaki támogatással való ellátása.
( 210 ) M 21 03700
( 220 ) 2021.10.28.
( 731 ) Petykó Róbert, Borsodszentgyörgy (HU)
( 740 ) Dr. Kocska Péter, Ózd
( 546 )

M646
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Ruházati termékek; pólók; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; polár pulóverek.

Hirdetési szolgáltatások; autóipari kereskedelmi bemutatók lebonyolítása; kiállítások és kereskedelmi

vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése kereskedelmi
és reklámozási célokra; reklámcélú bemutatók szervezése; szakmai bemutatók rendezése; vásárok és kiállítások
szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok szervezése és lebonyolítása kereskedelmi vagy
reklámcélokra.
41

Rádiós műsorok készítése, szolgáltatása; televíziós műsorok szolgáltatása; internetes műsorok szolgáltatása;

előre felvett videofilmek elkészítése; élő szórakoztató műsorok rendezése; audiovizuális felvételek készítése;
hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; rádiós és televíziós
műsorok készítése; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; tehetségkutató műsorok készítése;
televíziós (műsor) gyártás; TV-műsorok szerkesztése [vágása].
( 210 ) M 21 03701
( 220 ) 2021.10.28.
( 731 ) Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
( 541 ) "HARD LITE"
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 21 03703
( 220 ) 2021.10.28.
( 731 ) Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr.Kőhidi Ákos, Győr
( 546 )

( 511 ) 33
35

Borok.
Hirdetési- és reklám szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; borok kis- és nagykereskedelme.
( 210 ) M 21 03706
( 220 ) 2021.10.28.
( 731 ) Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 03707
( 220 ) 2021.10.29.
( 731 ) M-RTL Zrt., Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Gonda Gáspár, 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
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek; adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközök hang, mozgókép, adatok
és információ rögzítésére; animációs filmek/rajzfilmek; audiovizuális készülékek; audiovizuális oktató
berendezések; CD-lemezek, csak olvasható memórialemezek (CD-ROM-ok), digitális felvételek; digitális
videólemezek/diszkek (DVD-k); DVD-k és egyéb digitális adathordozók; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
elektronikus és digitális publikációk, adathordozókon vagy más módon/eszközön rögzítve; adatfeldolgozó
berendezések; elektronikus könyvek és publikációk; elektronikus publikációk (letölthetők) felvételek rögzítésére
alkalmas lemezek/diszkek; félvezető technikával rögzített felvételek; filmek (mozgókép); hangfelvételek;
hangkazetták; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló
készülékek és eszközök; hangszalagok; hologramok, interaktív CD-k ('CDI'-k), interneten és vezeték nélküli
eszközökön keresztül letölthető elektronikus játékok;játékszoftverek mobiltelefonokon és celluláris telefonokon
történő használatra; kazetták, készülékek és eszközök hang, mozgókép, videó és információ rögzítésére és
lejátszására; floppylemezek; kompakt lemezek interaktív CD ROM-ok; kompaktlemezek/diszkek; lemez formájú
kép- és/vagy hanghordozók; lézer lemezek; lézerolvasóval olvasható lemezek; mágneses adathordozók, mágneses
felvételek; magneto-optikai felvételek; mozifilmek; multimédiás elektronikus publikációk (letölthetők),
multimédiás felvételek; multimédiás lemezek; multimédiás publikációk; műsoros kompaktlemezeken, DVD-ken
és más elektronikus és digitális adathordozókon rögzített játékok; műsoros lemezek/diszkek; optikai felvételek;
programok; rögzített és letölthető média, számítógépek és számítógép perifériák; számítógépek játékok céljára;
számítógépes játékok; számítógépes szoftver alkalmazások mobil telefonokhoz, okos-telefonokhoz,
notebookokhoz, számítógépekhez és médialejátszókhoz. számítógépes szoftver, számítógép-programok; szöveg,
hang és/vagy kép rögzítésére, átvitelére és reprodukálására alkalmas berendezések;
telefonkészülékek/berendezések; televíziókészülékek; tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő,
fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő
és oktató berendezések és felszerelések; üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média videó CD-k
(képlemezek), videó publikációk; videó-diszkek; videólemezek; videoszalagok.
35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
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megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt
adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi
szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások; teleshop
műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti
információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti
közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával
kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél
megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Távközlési szolgáltatások digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

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

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

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];
diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
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kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 21 03708
( 220 ) 2021.10.29.
( 731 ) Shenzhen Airuo Technology Co., Ltd., Shenzhen (CN)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pulimie
( 511 ) 7

Porelszívó készülékek tisztítási célra; 3D nyomtatók; mosógépek; mosogatógépek háztartási célokra;

elektromos fűnyírók; elektromos gyümölcsfacsaró gépek; elektromos kávédarálók; porszívók; nyomdagépek;
mosógép nedves tisztításhoz; elektromos seprűk; elektromos gyümölcsfacsaró; elektromos csavarhúzók;
motorizált ajtózárak; nyírógépek állatokhoz; vegytisztító gépek; elektromos ollók; motoros fúrók és fúrófejek;
kávé kivonatoló gépek; elektromos habverők háztartási célokra.
9

Elektronikus memóriakártya-olvasók; elektromos hálózati adapterek számítógépekhez; tokok notebook

számítógépekhez; flash kártya adapterek; vezeték nélküli számítógép perifériák; kamerák számítógépekhez;
head-setek mobiltelefonokhoz; kaputelefonok; laptop számítógépek; tokok okostelefonhoz; videokamerák;
elektromos kábelek; számítógéphez kialakított perifériák; háromlábú állványok fényképezőgépekhez;
hűtőmágnesek; adattároló eszközök; fényképezőgépek, kamerák; autós videokamerák; vonalkód leolvasók; lítium
akkumulátorok.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti könyvvizsgálat; fénymásolási szolgáltatások; honlapforgalom
optimalizálása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése; online hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; reklámszövegírás promóciós célokból; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban;
közönségszolgálati [PR] konzultáció; üzleti közvetítői szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos statisztikai adatok
összeállítása; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és asszisztencia; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; bérszámfejtés;
menedzsment üzleti ügyekben.
( 210 ) M 21 03709
( 220 ) 2021.10.29.
( 731 ) M-RTL Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gonda Gáspár, Budapest
( 541 ) A séf meg a többiek
( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,
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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; adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközökhang, mozgókép, adatok
és információ rögzítésére; animációs filmek/rajzfilmek; audiovizuális készülékek; audiovizuális oktató
berendezések; CD-lemezek, csak olvasható memórialemezek (CD-ROM-ok), digitális felvételek; digitális
videólemezek/diszkek (DVD-k); DVD-k és egyéb digitális adathordozók; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
elektronikus és digitális publikációk, adathordozókon vagy más módon/eszközön rögzítve; adatfeldolgozó
berendezések; elektronikus könyvek és publikációk; elektronikus publikációk (letölthetők); felvételek rögzítésére
alkalmas lemezek/diszkek; félvezető technikával rögzített felvételek; filmek (mozgókép); hangfelvételek;
hangkazetták; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló
készülékek és eszközök; hangszalagok; hologramok; interaktív CD-k ('CDI'-k); interneten és vezeték nélküli
eszközökön keresztül letölthető elektronikus játékok; játékszoftverek mobiltelefonokon és celluláris telefonokon
történő használatra; kazetták; készülékek és eszközök hang, mozgókép, videó és információ rögzítésére és
lejátszására; floppylemezek; kompakt lemezek interaktív CD ROM-ok; kompaktlemezek/diszkek; lemez formájú
kép- és/vagy hanghordozók; lézer lemezek; lézerolvasóval olvasható lemezek; mágneses adathordozók; mágneses
felvételek; magneto-optikai felvételek; mozifilmek; multimédiás elektronikus publikációk (letölthetők);
multimédiás felvételek; multimédiás lemezek; multimédiás publikációk; műsoros kompaktlemezeken, DVD-ken
és más elektronikus és digitális adathordozókon rögzített játékok; műsoros lemezek/diszkek; optikai felvételek;
programok; rögzített és letölthető média; számítógépek és számítógép perifériák; számítógépek játékok
céljára;számítógépes játékok; számítógépes szoftver alkalmazások mobil telefonokhoz, okos-telefonokhoz,
notebookokhoz, számítógépekhez és médialejátszókhoz; számítógépes szoftver; számítógép-programok; szöveg,
hang és/vagy kép rögzítésére, átvitelére és reprodukálására alkalmas berendezések; telefon
készülékek/berendezések; televízió készülékek; tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő,
fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő
és oktató berendezések és felszerelések; üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; videó CD-k
(képlemezek); videó publikációk; videó-diszkek; videólemezek; videoszalagok.
35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások
promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való
gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati
szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklámvagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt
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adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér
biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;
rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és
formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások; teleshop
műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti
információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti
közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával
kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél
megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

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

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

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

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];
diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
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elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók;zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 21 03710
( 220 ) 2021.10.29.
( 731 ) Shenzhen Masite Machinery Co., Ltd., Shenzhen (CN)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) potulo
( 511 ) 18

Multifunkciós sporttáskák, tornazsákok; útitáskák; ruhák állatoknak; bőrtáskák; buggyos kézitáskák;

iskolatáskák; kisméretű bőröndök, kabinbőröndök; hátizsákok, hátitáskák háziállatoknak; pórázok, szíjak állatok
számára; vászontáskák; napernyők; övtáskák; férfi kézitáskák, aktatáskák; sporttáskák, tornazsákok; vállon
átvethető táskák; üresen értékesített kozmetikai táskák; nyakörvek és pórázok kutyáknak; nyakörvek állatoknak;
utazótáskák és bőröndök; kis erszények, pénztárcák.
25

Zoknik; sportcipők; textilpartedlik gyermekeknek és csecsemőknek; ingek; fürdőruhák, úszódresszek;

hétköznapi, utcai lábbelik; gyalogló cipők; női ruhák; pulóverek; kötött pulóverek; tánccipők; farmernadrágok;
sportmelltartók; hálóingek, babydollok; pólók; báli ruhák; gyermekruházat; férfi öltönyök; bőrcipők;
szövetkabátok, felöltők.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
közönségszolgálati szolgáltatások; statisztikák összeállítása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;
import-export ügynökségek; honlapforgalom optimalizálása; adatok frissítése és karbantartása számítógépes
adatbázisokban; üzleti könyvvizsgálat; szabadtéri reklámozás, hirdetés; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; üzleti
stratégiai konzultáció; gazdasági előrejelzések összeállítása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések
ügyintézése; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; piacanalízis; hirdetési felület kölcsönzése honlapokon.
( 210 ) M 21 03728
( 220 ) 2021.11.03.
( 731 ) Debreceni Szakképzési Centrum, Debrecen (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 03734
( 220 ) 2021.11.04.
( 731 ) Kövér Attila, Nyírbátor (HU)
( 740 ) dr. Nagy-György Anita, Budapest
( 541 ) NBER
( 511 ) 25

Pulóverek; pólók; ruházati cikkek nők számára; felsőruházat; férfi ruházat; kabátok, dzsekik.

29

Sajtok; chipsek.

32

Energiaitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas italok; gyümölcsalapú italok.

43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; bár- és éttermi szolgáltatások; tapas bárok.

( 210 ) M 21 03736
( 220 ) 2021.11.05.
( 731 ) Citigroup Inc., New York, NY (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CITI GLOBAL COLLECT
( 511 ) 36

Devizafizetési elszámolási szolgáltatások belföldi és nemzetközi pénzügyi tranzakciókhoz; elszámolási

szolgáltatások, amelyek útválasztási szolgáltatások és közvetlen feldolgozási szolgáltatások pénzügyi
tranzakciókhoz; díjszámításiszolgáltatások pénzügyi tranzakciókhoz, pénzátutalás, elektronikus tőkeátutalás és
vezetékes pénzátutalási szolgáltatások; online banki szolgáltatások.
42

Online, nem letölthető szoftver biztosítása követeléskezeléshez; online, nem letölthető szoftver biztosítása

kintlévőségek számlázására; online, nem letölthető szoftver biztosítása követelések kiegyenlítésére.
( 210 ) M 21 03762
( 220 ) 2021.11.09.
( 731 ) Indamedia Network Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Piros Ádám, Budapest
( 541 ) Indamedia
( 511 ) 35

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

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 03801
( 220 ) 2021.11.11.
( 731 ) Deliné Szalai Borbála, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Pálma Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 546 )
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Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 210 ) M 21 03802
( 220 ) 2021.11.11.
( 731 ) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Vizeli Kornél, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Diagnosztikai anyagok gyógyszerészeti használatra; az immunrendszert szabályozó gyógyszerészeti

készítmények; az immunrendszer betegségeinek a megelőzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények;
bakteriológiai készítmények gyógyszerészeti alkalmazásra; baktériumok által okozott betegségek megelőzésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; baktériumok által okozott rendellenességek kezelésére szolgáló
gyógyszerészeti készítmények; baktériumok által okozott rendellenességek megelőzésére szolgáló
gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek; gyógyszeres készítmények fertőző betegségek kezelésére;
gyógyszerészeti készítmények vírusos megbetegedések kezeléséhez; gyógyszerészeti készítmények emberi
felhasználásra; gyógyszerészeti termékek fertőző betegségek kezelésére; antibakteriális gyógyszerészeti
készítmények; antibakteriális gyógyszerek; vírus elleni vakcinák; vírusölő szerek; vírusellenes szerek;
vírusellenes prodrugok; influenza kezelésére szolgáló vírusellenes szerek; HIV kezelésére szolgáló vírusellenes
szerek; helyi alkalmazású vírusellenes szerek; oltóanyagok [vakcinák]; vakcinák [oltóanyagok].
35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme.
42

Oltásokhoz kapcsolódó kutatási és fejlesztési szolgáltatások; gyógyszerkifejlesztési szolgáltatások; orvosi és

gyógyszerészeti kutató szolgáltatások; oltóanyagok és gyógyszerek kutatása és fejlesztése; tudományos kutatás a
gyógyszerészet területén; kutatás a gyógyszerek témakörében; kezdeti kiértékelések levezetése az új gyógyszerek
területén; gyógyszerkutatási szolgáltatások; gyógyszerkutatási és fejlesztési szolgáltatások; gyógyszerkutatás;
gyógyszerészeti termékfejlesztési [gyógyszerfejlesztési] szolgáltatások; gyógyszerészeti termékekhez kapcsolódó
klinikai kísérletek végzése; gyógyszerészeti termékek klinikai kísérleteinek eredményeiről való tájékoztatás
biztosítása; gyógyszerészeti termékek fejlesztése; gyógyszerészeti termékek értékelése; gyógyszerészeti
kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos konzultáció; gyógyszerészeti készítmények és gyógyszerek fejlesztése;
gyógyszerészeti célú laboratóriumi kutatás; gyógyszerekkel kapcsolatos kutatás; gyógyszerek vizsgálata;
gyógyszerek tesztelése; gyógyszerek hatékonyságának megítélésével kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati és
tudományos kutatási információk szolgáltatása a gyógyszerészet és a klinikai kísérletek területén; a gyógyszeripar
számára nyújtott kutatási és fejlesztési szolgáltatások; kutatás és fejlesztés a gyógyszerészet és a biotechnológia
területén; tanácsadás a gyógyszerészeti kutatás területen.
( 210 ) M 21 03803
( 220 ) 2021.11.11.
( 731 ) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Vizeli Kornél, Debrecen
( 541 ) NEO - Jövőnk védelmében
( 511 ) 5

Diagnosztikai anyagok gyógyszerészeti használatra; az immunrendszert szabályozó gyógyszerészeti

készítmények; az immunrendszer betegségeinek a megelőzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények;
bakteriológiai készítmények gyógyszerészeti alkalmazásra; baktériumok által okozott betegségek megelőzésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; baktériumok által okozott rendellenességek kezelésére szolgáló
gyógyszerészeti készítmények; baktériumok által okozott rendellenességek megelőzésére szolgáló
gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek; gyógyszeres készítmények fertőző betegségek kezelésére;
gyógyszerészeti készítmények vírusos megbetegedések kezeléséhez; gyógyszerészeti készítmények emberi
felhasználásra; gyógyszerészeti termékek fertőző betegségek kezelésére; antibakteriális gyógyszerészeti
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készítmények; antibakteriális gyógyszerek; helyi alkalmazású vírusellenes szerek; HIV kezelésére szolgáló

vírusellenes szerek; influenza kezelésére szolgáló vírusellenes szerek; vírus elleni vakcinák; vírusellenes
prodrugok; vírusellenes szerek; vírusölő szerek; oltóanyagok [vakcinák]; vakcinák [oltóanyagok].
35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme.
42

Oltásokhoz kapcsolódó kutatási és fejlesztési szolgáltatások; gyógyszerkifejlesztési szolgáltatások; orvosi és

gyógyszerészeti kutató szolgáltatások; oltóanyagok és gyógyszerek kutatása és fejlesztése; tudományos kutatás a
gyógyszerészet területén; kutatás a gyógyszerek témakörében; kezdeti kiértékelések levezetése az új gyógyszerek
területén; gyógyszerkutatási szolgáltatások; gyógyszerkutatási és fejlesztési szolgáltatások; gyógyszerkutatás;
gyógyszerészeti termékfejlesztési [gyógyszerfejlesztési] szolgáltatások; gyógyszerészeti termékekhez kapcsolódó
klinikai kísérletek végzése; gyógyszerészeti termékek klinikai kísérleteinek eredményeiről való tájékoztatás
biztosítása; gyógyszerészeti termékek fejlesztése; gyógyszerészeti termékek értékelése; gyógyszerészeti
kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos konzultáció; gyógyszerészeti készítmények és gyógyszerek fejlesztése;
gyógyszerészeti célú laboratóriumi kutatás; gyógyszerekkel kapcsolatos kutatás; gyógyszerek vizsgálata;
gyógyszerek tesztelése; gyógyszerek hatékonyságának megítélésével kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati és
tudományos kutatási információk szolgáltatása a gyógyszerészet és a klinikai kísérletek területén; a gyógyszeripar
számára nyújtott kutatási és fejlesztési szolgáltatások; kutatás és fejlesztés a gyógyszerészet és a biotechnológia
területén; tanácsadás a gyógyszerészeti kutatás területen.
( 210 ) M 21 03810
( 220 ) 2021.11.11.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 740 ) György Péter, Budapest
( 541 ) No-prostal
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
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).
( 210 ) M 21 03814
( 220 ) 2021.11.11.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 740 ) György Péter, Budapest
( 541 ) Anginex
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
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).
( 210 ) M 21 03817
( 220 ) 2021.11.12.
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( 731 ) Johnson & Johnson, New Brunswick (US)

( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BENGAY
( 511 ) 5

Fájdalomcsillapítók; fájdalomcsillapító készítményeket tartalmazó öntapadó tapaszok fájdalomcsillapításra.

( 210 ) M 21 03818
( 220 ) 2021.11.12.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 740 ) György Péter, Budapest
( 541 ) Nutrihair
( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású hajszeszek;

gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; hajnövesztő készítmények; aminosavak orvosi, gyógyászati
célokra; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; cink étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények;
B-vitamin készítmények.
( 210 ) M 21 03819
( 220 ) 2021.11.12.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 740 ) György Péter, Budapest
( 541 ) Flexin
( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; gyógyszerészeti készítmények; kollagén gyógyászati célokra;

gyógyszerek csontbetegségek kezelésére; vitaminkészítmények; C-vitamin készítmények; D-vitamin
készítmények.
( 210 ) M 21 03820
( 220 ) 2021.11.12.
( 731 ) MANGIA E BEVI Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; átmeneti üzletmenedzsment; beszerzői szolgáltatások [áruk,
illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; reklámozás és értékesítési promóciós
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és
adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vásárok
rendezése; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás;
reklámanyag frissítése; reklámanyagok terjesztése; reklámkoncepciók kidolgozása; segítségnyújtás üzleti
tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok felkutatása; termékminták, áruminták terjesztése; ügyfélprofil
meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés
kereskedelmi vagy reklám célokra; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás].
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; ajándékcsomagolás; árukirakodási szolgáltatások; áruk

raktározása; áruszállítás; csomagkézbesítés, csomagszállítás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére];
fuvarozás, áruszállítás; termékek csomagolása.
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( 210 ) M 21 03856
( 220 ) 2021.11.16.
( 731 ) AroMax Természetgyógyászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5

Kozmetikumok, eszenciaolajok, illatszerek.
Étrendkiegészítők és fertőtlenítőszerek.

29

Étkezési olajok.

35

Reklámozás.

39

Csomagolás.

44

Szépségápolás.

( 210 ) M 21 03861
( 220 ) 2021.11.17.
( 731 ) WSB Vendéglátóipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 03863
( 220 ) 2021.11.17.
( 731 ) Pro gyno-med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szűrővizsgálatok.
( 210 ) M 21 03864
( 220 ) 2021.11.17.
( 731 ) Robert's Toy Kft., Maglód (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Játékok; játékok gyengén látók számára; játékok vakok számára; játékok bármely korosztály számára;

játékszerek; játékmodellek.
35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; internetes kereskedelem; reklám- és marketingtevékenységek;

termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; oktatási-, képzési- és fejlesztési célokra készített játékok
kereskedelme; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatás; üzleti információk és értékelések; egyedileg
tervezett játékok, játékmodellek kereskedelme.
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( 210 ) M 21 03865
( 220 ) 2021.11.17.
( 731 ) Balogh Csaba, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé pörköletlen; kávé tejjel; kávés sütemények;

kávés cukrászati termékek; kávés krémek; kávés habok; kávés pudingok; pótkávék; kávétermékek.
35

Kávé, kávé alapú italok, kávéaromák, kávékapszulák, kávé pörköletlen, kávé tejjel, kávés sütemények,

kávés cukrászati termékek, kávés krémek, kávés habok, kávés pudingok, pótkávék, kávétermékek nagy- és
kiskereskedelme; áruk és szolgáltatások promóciója; marketing- és reklámtevékenységek; reklám- és
marketingcélú szolgáltatások biztosítása; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; internetes
kereskedelem.
39

Árucsomagolás; áruk raktározása; különböző termékeket árusító automaták feltöltése; áruszállítás;

csomagkézbesítés, csomagszállítás; futárszolgálatok működtetése; élelmiszerek, borok, kávék, kávékapszulák,
teák, cukrászati készítmények, chipsek, édesipari termékek csomagolása és szállítása; szállítási logisztikai
szolgáltatások; különböző vizek, üdítőitalok, gyümölcslevek, zöldséglevek csomagolása és szállítása.
( 210 ) M 21 03870
( 220 ) 2021.11.17.
( 731 ) Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, Sopron (HU)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 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); oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni
kívánó felhasználók számára; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok
[képzés] szervezése és lebonyolítása; szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezése, lebonyolítása,
vizsgairatok kibocsátása, szakmai vizsgával kapcsolatos nyilvántartások vezetése; szakmai képzéshez
kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre irányuló képesítő vizsga szervezése, lebonyolítása, vizsgairatok
kibocsátása, szakmai vizsgával kapcsolatos nyilvántartások vezetése.
42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.

M659

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 6. szám, 2022.03.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 21 03873
( 220 ) 2021.11.17.
( 731 ) ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

( 210 ) M 21 03874
( 220 ) 2021.11.17.
( 731 ) ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

( 210 ) M 21 03876
( 220 ) 2021.11.17.
( 731 ) Somogyvári Gábor, Budapest (HU)
dr. Lakatos Dávid, Budapest (HU)
Babos Tamás, Bő (HU)
Link Tamás, Pápa (HU)
( 740 ) dr. Lakatos Dávid, Budapest
( 541 ) HireGarden
( 511 ) 35

Cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

interneten való reklámozása; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton
keresztül történő reklámozása; hirdetés és reklámozás; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások;
internetes reklámozási szolgáltatások; adatbázis menedzsment; munkaerő toborzási szolgáltatás; adatgyűjtés;
adatgyűjtési szolgáltatások; automatizált adatfeldolgozás; kereskedelmi üzletek közvetítése; számítógépes
adatbázishoz való hozzáférés révén nyújtott kereskedelmi információs szolgáltatások; adatok rendszerezése
számítógépes adatbázisokban; hirdetési hely biztosítása globális számítógépes hálózaton; munkaerő közvetítés;
munkaerő megosztása online alkalmazásban; szolgáltatás megosztása online alkalmazásban; munkaerő hirdetés
online alkalmazásban; szolgáltatás hirdetése online alkalmazásban.
38

Távközlési szolgáltatások; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; online adatbázisokhoz való

hozzáférés biztosítása; online információtovábbítás; online üzenetküldési szolgáltatások; számítógépes
adatátviteli szolgáltatások; online kommunikációs szolgáltatások; elektronikus üzenetküldő rendszerekhez való
hozzáférés biztosítása; interneten keresztül történő adatátvitel; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;
elektronikus kommunikációs szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03878
( 220 ) 2021.11.17.
( 731 ) BGB Interherb Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Egészség újratöltve
( 511 ) 5

Étrend- és táplálékkiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; nem gyógyászati célú
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étrend-kiegészítők emberek számára; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; humán étrend-kiegészítők; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet
igénylő személyeknek.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03882
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) OverBrands Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MANILA
( 511 ) 43

Éttermi szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások

étel elvitelre árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; étel és ital catering; étel- és
italellátás.
( 210 ) M 21 03885
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, London (GB)
( 300 ) UK00003711309 2021.10.18. GB
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HYPER X2
( 511 ) 34

Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohány termékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok; szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzó cikkek; cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők;
zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez;
elektronikus cigaretta; elektromos cigaretta patronok; elektromos cigaretta-folyadékok; felfűtendő
dohánytermékek; eszközök és tartozékok dohánytermékek felfűtéséhez; belélegzendő dohánypótlók;
dohánypótlókat tartalmazó cigaretták; cigarettatartók; cigarettatárcák; dohánytartalmú snus; dohánymentes snus;
dohánytartalmú tubák; dohánymentes tubák; dohánymentes nikotin tasakok (nem gyógyászati célokra).
( 210 ) M 21 03887
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) Ricz Richárd, Budapest (HU)
( 541 ) Marika Ételbár
( 511 ) 43

Vendéglátás; éttermi szolgáltatások, étterem üzemeltetés; rendezvények szervezése.

( 210 ) M 21 03888
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) Lantos Bence Mór, Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 03889
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) Nagyné Csikai Szilvia, Debrecen (HU)
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( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására, ingatlanirodák, ingatlannal

kapcsolatos szolgáltatások, értékbecslési szolgáltatások.
37

Társasházak kezelése, társasházak, apartmanházak, többlakásos épületek építése, ingatlan tanácsadás,

ingatlanügyletek.
( 210 ) M 21 03896
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) Círus Norbert, Esztergom (HU)
Nyíri Attila, Esztergom (HU)
Círus Róbert, Esztergom (HU)
( 546 )

( 511 ) 7
9

Propellerek, légcsavarok gépekhez.
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.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; propelleres, légcsavaros repülőgépek;

propellerek, légcsavarok járművekhez; légcsavarok, propellerek légi járművekhez; áruszállító drónok; civil
drónok; kamerás drónok; katonai célú drónok; kézbesítő drónok.
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.
( 210 ) M 21 03899
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) PELSO-CHEM Kft., Balatonboglár (HU)
( 740 ) Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) JOX
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; hajmosó szerek; fogkrémek.
( 210 ) M 21 03900
( 220 ) 2021.11.17.
( 731 ) BOCCO DORO Kft., tatabánya (HU)
( 740 ) Brandcontrol Kft., Budapest
( 546 )
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Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup: élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
35

Reklámozás: kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 21 03901
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) Varga-Szilágyi Gyula, Szentendre (HU)
( 541 ) BUTEYKO OKOS ÖV
( 511 ) 9

Légzésfigyelők [nem orvosi].

( 210 ) M 21 03937
( 220 ) 2021.11.19.
( 731 ) Dinyáné Nagy Katalin, Békéscsaba (HU)
( 546 )
( 511 ) 18

Kabátok kutyáknak; kabátok macskáknak.

24

Mezek, pulóverek készítéséhez használt szövetek.

25

Bőrcipők; edzőcipők, sportcipők; férfi és női lábbeli; flip-flop papucsok, strandpapucsok; felsőruházat; férfi

felsőruházat; fiú felsőruházat; gyermek felsőruházat; lányka felsőruházat; női felsőruházat; overallok,
munkaruhák; férfi lábbeli; gyerek lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; lábbelik nem sportcélokra; lábbelik [kivéve
ortopéd lábbelik]; magas szárú lábbelik; női lábbeli; női lábbelik; szabadidő lábbelik; nyomtatott pólók; pólók;
rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; hosszú ujjú
pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; környakas pulóverek; melegítő felsők,
sportos pulóverek; polár pulóverek; pulóverek; pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek,
mezek; pulóverek, szvetterek; v-nyakú pulóverek; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; azonos
anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi és női dzsekik,
kabátok, nadrágok, mellények; férfi kabátok; hosszú kabátok; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; pufi kabátok,
dzsekik; snowboard dzsekik, kabátok; szőrmebéléses kabátok; ujjas dzsekik, kabátok; ujjatlan dzsekik, kabátok;
ujjatlan kabátok, köpenyek; bermuda nadrágok; chino nadrágok; edző nadrág; hosszúnadrágok, nadrágok; legging
nadrágok, cicanadrágok; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; nadrágok; oldalzsebes nadrágok; snowboard
nadrágok; szabadidős nadrágok; farmerdzsekik; farmerek; farmer kertésznadrágok, kertészruhák; farmerkabátok;
farmernadrágok; farmerruházat.
40

Pólónyomás, pólónyomtatás; pólóhímzési szolgáltatások.

42

Logók tervezése pólókra.

( 210 ) M 21 03976
( 220 ) 2021.11.22.
( 731 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás.
Ingatlanügyletek.
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Raktárak építése és javítása.

39

Raktárak bérbeadása; szállítási logisztikai szolgáltatások.

( 210 ) M 21 03977
( 220 ) 2021.11.22.
( 731 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás.

36

Ingatlanügyletek.

37

Raktárak építése és javítása.

39

Raktárak bérbeadása; szállítási logisztikai szolgáltatások.

( 210 ) M 21 03990
( 220 ) 2021.11.23.
( 731 ) ELSO Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EVOTECH
( 511 ) 7

Áramfejlesztők; napelemeket használó elektromos generátorok; elektromos generátorok, áramfejlesztők;

motorok elektromos áram termeléséhez; váltakozó elektromos áramú generátorok; gépek elektromos és
elektronikus áramkör temperálásához; gépek elektromos és elektronikus áramkörök gyártásában való használatra.
9

Áramelosztók; áramátalakítók; árammérők, árammérő eszközök; áram kondicionálók; áramszabályzó

berendezések; elektromos áramkörök; elektromos áramkör alkatrészek; elektronikus vezérlő áramkörök;
elektronikus logikai áramkörök; áramlásszabályozó készülékek [elektromos]; váltakozó áram/egyenáram
inverterek; elektromos áramelosztó, kapcsoló berendezések; elektromos áram csatlakoztatására szolgáló panelek;
elektromos áram kapcsolására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram átalakítására szolgáló
berendezések és készülékek; elektromos áram szabályozására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos
áram vezetésére szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram összegyűjtésére szolgáló berendezések és
készülékek; elektromos áram vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram tárolására
szolgáló készülékek és berendezések; elágazódobozok [villamosság]; villamos/elektromos kapcsolók;
villamos/elektromos ellenállások; villamos/elektromos kondenzátorok; villamos/elektromos transzformátorok;
villamosáram-fogyasztás mérésére/figyelésére/elemzésére szolgáló berendezések; készülékek
villamosenergia-fogyasztás felügyeletéhez; villamosenergia-elosztó gépek; árammutatók; áram-egyenirányítók;
áramcsatlakozók; árammegszakítók; áramhatárolók; áramkör bekapcsolók; áramkör táblák; áramkör panelek;
áramköri biztosítékok; áramköri elosztók; áramköri megszakítók; logikai áramkörök; elektronikus áramkörök;
árammérők, ampermérők; analóg áramkörök; erősáramú áramkörök; döntő áramkörök; integrált áramkörök;
hibrid áramkörök; áramosztók [elektromos]; áramerősség-vizsgálók; elektromos áramkörzárók; transzformátorok,
áramátalakítók; induktorok, áramfejlesztők; áramátalakítók, transzformátorok; elektronikus áramszabályozók;
elektromos áramkörvizsgálók; áramtranszformátorok [elektromos]; áram-feszültség átalakítók; áramkör tesztelő
eszközök; elektromos áramkör megszakítók; nyomtatott elektromos áramkörök; elektromos áramszabályozó
készülékek; készülékek elektromos áram elosztásához; elektromos áramkör kapcsolók, megszakítók; elektromos
és elektronikus áramkörök; áramtalanító kapcsolók, túlterhelési megszakítók; nyomtatott áramköröket tartalmazó
kerámia ostyák, lapkák; számítógépes szoftverek integrált áramkörök tervezésében való használatra; elektromos
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áram vezérlésére, szabályozására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések, készülékek és kábelek; tűzoltórendszerek; tűzjelző készülékek; tűzjelző szoftverek; elektromos
tűzriasztók; tűzvédelmi készülékek; gázérzékelők; gázriasztók; gázvizsgáló eszközök; gázérzékelő berendezések;
gázszivárgást jelző riasztórendszerek; elektromos beléptető rendszerek; automatikus beléptető rendszerek;
automatikus beléptető berendezések; automatikus beléptető egységek; elektromos beléptető berendezések;
elektromos beléptető egységek; automatikus beléptető berendezések, készülékek; automatikus biztonsági
beléptető berendezések; kódolt munkaidő-nyilvántartó kártyák; megfigyelő műszerek; távoli megfigyelő
eszközök; behatolásjelző érzékelők; behatolásérzékelő rendszer [IDS] szoftverek; behatolás-észlelő berendezések,
készülékek [nem járművekhez]; riasztók; riasztórendszerek; riasztóberendezések; biztonsági riasztók;
földgázérzékelő riasztók; betörésgátló riasztókészülékek; elektromos riasztókészülékek; biztonsági
riasztóberendezések; riasztó központi egységek; vízszivárgás-érzékelő riasztók; elektronikus betörésjelző
riasztók; figyelmeztető riasztók [nem járművekhez]; riasztók és vészjelző berendezések; biztonsági riasztók [nem
járműhöz]; akusztikai riasztók, nem járművekhez; biztonsági riasztórendszerek [nem járművekhez]; elektronikus
felügyeleti eszközök; mesterségesintelligencia-szoftverek felügyelethez; mérő-, észlelő-, felügyeleti és
szabályozó eszközök; számítógépes szoftverek számítógépes hozzáférés ellenőrzéséhez, felügyeletéhez;
számítógépes hálózatok; optikai hálózatok; helyi hálózatok; adatátviteli hálózatok; hálózatkezelő
vezérlőberendezések; hálózatkezelő berendezések; hálózatvezérlő készülékek; számítógépes hálózati szerverek;
számítógépes hálózati adapterek; számítógépes hálózati hubok; elektromos hálózati berendezések; elektromos
hálózati transzformátorok; hálózati interfész modemek; hálózati menedzsment szoftver; számítógépes hálózati
hardver; számítógépes hálózati kapcsolók; számítógépes hálózati hidak; hálózati adattároló (NAS); UTP hálózati
kábelek; számítógépes hálózati routerek; mesh hálózati szoftverek; számítógépes programok hálózati
menedzsmenthez; LAN [helyi hálózati] kártyák hordozható számítógépek hálózati csatlakoztatásához; hálózati
operációs rendszer programok; LAN [helyi hálózati] hardverek; LAN [helyi hálózati] hozzáférési pontok hálózati
számítógép-felhasználók összekapcsolásához; hálózat elérésére szolgáló szerver hardver; LAN [helyi hálózati]
operációs szoftverek; helyi hálózati [LAN] hozzáférési pontok; helyi hálózati [LAN] számítógépes kártyák; nagy
kiterjedésű hálózati [WAN] routerek; vezeték nélküli helyi hálózati eszközök; WAN [nagy kiterjedésű hálózati]
hardverek; számítógépes szoftverek helyi hálózatok adminisztrációjához; WAN [nagy kiterjedésű hálózati]
operációs szoftverek; számítógépes szoftverek vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz; hálózati hozzáférést
biztosító szervereket működtető szoftver; szoftverek hálózatok és eszközök védelmének biztosításához; vezeték
nélküli hálózatok eléréséhez használt adapterek; számítógépes hálózatra csatlakozó hardver tárolóeszközök
[NAS]; számítógépes hálózat használóinak összekapcsolására szolgáló kommunikációs szoftver; számítógépes
szoftverek számítógépek és számítógépes hálózatok sebezhetőségének teszteléséhez; számítógépes programok
számítógépekhez vagy számítógépes hálózatokhoz történő távoli csatlakozáshoz.
37

Áramellátó berendezések vészhelyzeti szervizelése; áramfejlesztők javítása vagy karbantartása; elektromos

és áramfejlesztő gépek üzembe helyezése; áramfejlesztők javításával vagy karbantartásával kapcsolatos
információszolgáltatás; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe helyezése; áramelosztó vagy -szabályozó
gépek és berendezések javítása vagy karbantartása; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel
kapcsolatos szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; áramfejlesztők javítása és
karbantartása; áramfejlesztő készülékek és berendezések javítása; áramfejlesztő készülékek és berendezések
szervizelése; áramfejlesztő készülékek és berendezések karbantartása; elektromos világító- és áramellátó
rendszerek üzembe helyezése; tűzriasztó készülékek; tűzjelző készülékek javítása; tűzjelző rendszerek
felszerelése; tűzriasztó készülékek javítása; tűzriasztó készülékek karbantartása; passzív tűzvédelem üzembe
helyezése; ipari tűzvédelem üzembe helyezése; aktív tűzvédelem üzembe helyezése; tűzriasztók felszerelése és
javítása; tűzjelző készülékek javítása vagy karbantartása; tűzjelző rendszerek karbantartása és javítása; tűzriasztó
rendszerek karbantartása és szervizelése; tűzérzékelő rendszerek karbantartása és javítása; tűzmegelőzési
berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; tűzvédelmi evakuációs rendszerek karbantartása és
javítása; tűzriasztó készülékek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; beléptető
rendszerek felszerelése, üzembe helyezése; riasztók beüzemelése; riasztók javítása; betörésjelző riasztók javítása;
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betörésjelző riasztók üzembe helyezése; riasztók karbantartása és szervizelése; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; betörésjelző riasztók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hálózatok fektetése;
hálózatok szervizelésének szolgáltatásai; számítógépes hálózatok karbantartása és javítása; számítógépes
hálózatok üzembe helyezése, telepítése; számítógépes hálózati és számítástechnikai berendezések üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; vezeték nélküli távközlési berendezések és vezeték nélküli helyi hálózatok
üzembe helyezése; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezése; épület-automatizálási berendezések
üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás.
39

Villamos energia továbbítása; kábeles áramelosztás; elektromos áram továbbítása; elektromos áram

elosztása.
40

Alkatrészek megmunkálása mások számára [műhelyszolgáltatások]; anyagkezelési információk nyújtása;

anyagok egyéni igény szerinti összerakása mások számára; áramfejlesztő berendezések kölcsönzése;
áramfejlesztő generátorok kölcsönzése; áramfejlesztés; elasztomer alkatrészek egyedi gyártása; elektromos áram
fejlesztése; elektromos átalakítók bérbeadása; elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; elektronikus áramkör készítése; elektronikus áramkör készítése felületi energiamintázással;
energiafejlesztő berendezések bérbeadása; energiatermelés; félvezető komponensek, készülékek és áramkörök
egyedi gyártása; félvezető lapkák megmunkálása; félvezető szeletek igény szerinti gyártása; gázok szűrése;
mágneses kódolási szolgáltatások; számítógépek igény szerinti gyártása mások számára; termékek összeszerelése
mások számára.
42

Integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; elektromágneses áramátalakítók

[transzformátorok] egyedi tervezése; elektromágneses áramfejlesztők [induktorok] egyedi tervezése; integrált
áramkörök diagnosztizálásával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; műszaki tanácsadás elektronikus áramkörök
gyártásában használt berendezések tervezésével kapcsolatban; villamosmérnöki szolgáltatások; technológiai
szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadás a villamos energia és energiaellátás területén; elektromos áramköri
lapok tervezése; mások energia- és áramigényeihez kapcsolódó technológiai elemzés; elektromos áram
előállítással és földgáztermeléssel kapcsolatos műszaki szolgáltatások; erősáram villamos rendszerek tervezése;
gyengeáram rendszerek tervezése; épületautomatikai rendszerek tervezése; tűzmegelőzéssel kapcsolatos
szaktanácsadás, műszaki tanácsadás; riasztó és ellenőrző rendszerek tesztelési szolgáltatása; távoli kiszolgáló
felügyelete; műszaki felügyelet és ellenőrzés; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése
érdekében; számítógépes hálózati szolgáltatások; számítógépes hálózatok konfigurálása; számítógép-hálózatok
fejlesztése; számítógépes hálózattervezési szolgáltatás; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hálózati
rendszerek ellenőrzése, megfigyelése; hálózati számítógépes programok kivitelezése; hálózatok tervezése és
fejlesztése; számítógépes hálózatok honlapjainak aktualizálása; szoftverek fejlesztése biztonságos hálózati
műveletekhez; számítógépes rendszerek és hálózatok konfigurációja; számítógépes hálózatok konfigurálása
szoftverek segítségével; hálózatok létrehozásával kapcsolatos tervező szolgáltatások; számítógépes hálózatokra
vonatkozó tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások;
számítógépes hálózatok alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek és
hálózatok integrálása, egyesítése; számítógépes hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások;
műszaki segítségnyújtási szolgáltatások számítógépes hálózatok felügyeletéhez; műszaki segítségnyújtási
szolgáltatások számítógépes hálózatok üzemeltetéséhez; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos
tanácsadás és szakértés; vezeték nélküli számítógépes hálózatok tervezése és fejlesztése; számítógépes biztonsági
szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések elleni védelemhez; tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai
hálózatok és alkalmazások területén; mély neurális hálózatokhoz való szoftvert tartalmazó szoftver, mint
szolgáltatás [SaaS]; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek
tervezése és fejlesztése; épületautomatizálási berendezések tervezése; épületek, irodák és munkahelyek
automatizálásával kapcsolatos konzultáció; ütközésgátló rendszer tervezése.
( 210 ) M 21 03994
( 220 ) 2021.11.23.
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( 731 ) Fenyősi Fanni, Budapest (HU)

( 541 ) LongiKid
( 511 ) 44

Egészségfelmérési vizsgálatok.

( 210 ) M 21 04019
( 220 ) 2021.11.25.
( 731 ) Zengo Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Játékszoftverek; szoftverek videojátékokhoz; szórakoztató szoftverek; számítógéppel vagy személyi

számítógéppel használható interaktív szórakoztató szoftverek; virtuális valóság és kiterjesztett valóság szoftverek;
kommunikációs szoftverek; hálózatépítő és közösségi hálózati szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis
szoftverek; média és kiadói szoftverek; irodai szoftverek; üzleti szoftverek, kivéve a kripto-valutai, banki és
tőzsdei szoftvereket; webalkalmazás és szerver szoftverek; tartalomkezelő szoftverek; informatikai és audio-,
vizuális-, multimédiás és fényképészeti készülékek; mozgásérzékelő beviteli eszközök; adattároló eszközök és
adathordozó eszközök; számítógépek; számítógép összetevők és alkatrészek; vezérlők és szabályozók;
berendezések tudományos kutatáshoz és laboratóriumi használatra; oktatási berendezések és szimulátorok.
42

Webtárhely és szoftver szolgáltatások, kivéve a kriptovalutákkal, továbbá banki és tőzsdei szoftverekkel

kapcsolatos szolgáltatásokat; szoftver bérlés; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés, kivéve a
kriptovalutákkal, továbbá banki és tőzsdei szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési és programozási szolgáltatásokat;
számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; webhelyek tervezése, készítése, tárolása (hosztolása) és
karbantartása mások számára; szoftvertelepítés, szoftverkarbantartás, szoftverek frissítése; számítástechnikai
módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítógépes hardverek és szoftverek
tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés üzleti, ipari,
művészeti és szórakozás területén tevékenykedő ügyfelek részére kivéve a kriptovalutákkal, továbbá banki és
tőzsdei szoftverekkel kapcsolatos szolgáltatásokat; számítógépes szoftverek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógép-perifériák bérbeadása; számítógép szoftver tanácsadás; felhasználási hitelesítési szolgáltatások
nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online szoftver alkalmazásokhoz; szoftverek
tesztelése és hibakövetése; számítógépes hardverekhez és számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tervezési
szolgáltatások.
( 210 ) M 21 04059
( 220 ) 2021.11.29.
( 731 ) Zolnai Gergely, Hajdúböszörmény (HU)
( 740 ) Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 04062
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( 220 ) 2021.11.30.
( 731 ) Prostep Consulting Kft., Budapest (HU)
( 541 ) AR Dimensions
( 511 ) 9

"Kiterjesztett valóság" szoftver mobilkészülékekben való alkalmazásra, elektronikus adatok valós

környezetekkel történő integrálására; "kiterjesztett valóság" szoftver; "kiterjesztett valóság" szoftver
mobilkészülékekben való alkalmazásra; "kiterjesztett valóság" szoftverek oktatáshoz; "kiterjesztett valóság"
szoftver térképek készítéséhez; kiterjesztett valóság szoftverek szimulátorokhoz.
( 210 ) M 21 04064
( 220 ) 2021.11.30.
( 731 ) Casen Recordati S.L., UTEBO (Zaragoza) (ES)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) CASINEMA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek és készítmények.

( 210 ) M 21 04066
( 220 ) 2021.11.30.
( 731 ) Mátyási Renátó, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 45

Internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; internetes társkereső szolgáltatások;

ismeretségi, közösségi hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; társkereső szolgáltatások; társkereső
klubok; társkereső ügynökségi szolgáltatások.
( 210 ) M 21 04067
( 220 ) 2021.11.30.
( 731 ) BillKiller Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Árösszehasonlító szolgáltatások.

( 210 ) M 21 04068
( 220 ) 2021.11.30.
( 731 ) Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 541 ) AR Books LibrARy
( 511 ) 9

Kiterjesztett valóság játékszoftverek; &quot;kiterjesztett valóság&quot; szoftver mobilkészülékekben való

alkalmazásra, elektronikus adatok valós környezetekkel történő integrálására; &quot;kiterjesztett valóság&quot;
szoftver; &quot;kiterjesztett valóság szoftver&quot; mobilkészülékekben való alkalmazásra; &quot;kiterjesztett
valóság szoftver&quot; térképek készítéséhez; kiterjesztett valóság szoftverek oktatáshoz; kiterjesztett valóság
szoftverek szimulátorokhoz; fejre helyezhető kiterjesztett valóság kijelzők; virtuális és kiterjesztett valóság
szoftverek.
( 210 ) M 21 04071
( 220 ) 2021.11.30.
( 731 ) 1000 Út Travel Kft, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 39

Utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés.

( 210 ) M 21 04072
( 220 ) 2021.11.30.
( 731 ) 1000 Út Travel Kft, Budapest (HU)
( 541 ) www.1000ut.hu
( 511 ) 39

Utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés.

( 210 ) M 21 04074
( 220 ) 2021.11.30.
( 731 ) 1000 Út Travel International Kft, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés.

( 210 ) M 21 04075
( 220 ) 2021.11.30.
( 731 ) 1000 Út Travel International Kft, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés.

( 210 ) M 21 04076
( 220 ) 2021.11.30.
( 731 ) 1000 Út Travel International Kft, Budapest (HU)
( 541 ) www.1000dorog.travel
( 511 ) 39

Utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés.

( 210 ) M 21 04083
( 220 ) 2021.12.01.
( 731 ) Martinecz Beatrix, Budapest (HU)
( 541 ) AKTIVáljunk EGYütt EGÉSZséget
( 511 ) 35
41

Reklámozás; üzleti menedzsment; szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; coaching; oktatási és képzési szolgáltatások; kulturális szolgáltatások.

( 210 ) M 21 04087
( 220 ) 2021.12.01.
( 731 ) Richter József, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Gyöngy Mónika, Kartal

( 541 ) Richter Safari Park
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 04099
( 220 ) 2021.12.03.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) Richter FerroHemo
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítő.

( 210 ) M 21 04163
( 220 ) 2021.12.08.
( 731 ) Nagylók Farm Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 04204
( 220 ) 2021.12.14.
( 731 ) Tököly Balázs, Encs (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )
( 511 ) 11
20

Lámpák.
Bútorok; bútorok és lakberendezési tárgyak; fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem

textilanyagból.
35

Lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,
nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: bútorok, bútorok és lakberendezési tárgyak, fali
dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból, lámpák.
( 210 ) M 21 04205
( 220 ) 2021.12.13.
( 731 ) Karamell Choco Kft., Budapest (HU)
( 541 ) IGAZI-ZI
( 511 ) 30

Cukorkák; gabonakészítmények; kakaós termékek; karamellák (cukorkák); kekszek; kétszersültek, töltött

cukorkák, fondan (cukrászáru); snack ételek; aprósütemény; teasütemény; bonbonok; chips; csokoládé; sós
kekszek; ostyák; csokoládészelet; pillecukor; sós és édes snack.
( 210 ) M 21 04206
( 220 ) 2021.12.14.
( 731 ) Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 21 04208
( 220 ) 2021.12.14.
( 731 ) Tokaj - Hegyalja Egyetemért Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Sárospatak
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(HU)
( 740 ) Dr. Lipovics János, Budapest
( 541 ) Tokaj-Hegyalja Egyetem A tudás forrása
( 511 ) 35

Árubemutatás; árusító automaták kölcsönzése; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetőtáblák bérbeadása
[reklámtáblák]; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda
funkciók]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése és rendezése; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; írott kommunikáció és adatok
regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; konzultáció személyzeti
kérdésekben; marketing szolgáltatások; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;
bérszámfejtés; fénymásolási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
költségelemzés; közvélemény-kutatás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;
munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;
számlakivonatok összeállítása; számlázás; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; titkársági szolgáltatások;
üzleti vizsgálatok, kutatások.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; audioberendezések

kölcsönzése; bálok szervezése; bentlakásos iskolák; coaching [tréning]; digitális zene szolgáltatása az interneten
[nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések
szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató
vagy kulturális célokra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás
biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása,
nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; versenyek szervezése
[oktatás vagy szórakoztatás]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; partik tervezése [szórakoztatás];
sportlétesítmények üzemeltetése; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási
szolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; táboroztatás; testnevelés.
42

Adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés; biológiai kutatás;

csomagolástervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát
alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhasználói hitelesítési szolgáltatások
nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online szoftveralkalmazásokhoz; felhőalapú
számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; hálózati
kiszolgálók [webszerverek] bérlete; ipari formatervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; minőségellenőrzés;
szakszövegek írása; tudományos kutatás; vegyészeti kutatás; fizikai kutatások; környezetvédelemmel kapcsolatos
kutatás.
( 210 ) M 21 04212
( 220 ) 2021.12.15.
( 731 ) BEL-FORT-NET Kft., Pomáz (HU)
( 546 )
( 511 ) 18

Utazótáskák, sporttáskák.
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Ruházati termékek, sapkák, kalapáruk.

28

Sportcikkek és felszerelések, tornazsákok.

( 210 ) M 21 04216
( 220 ) 2021.12.15.
( 731 ) Hlatky Schlichter Cintia, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
37

Táskák kiskereskedelmi szolgáltatásai.
Táskák tisztítása, javítása, felújítása, restaurálása.

( 210 ) M 21 04217
( 220 ) 2021.12.15.
( 731 ) Occidental Petroleum Corporation, Houston, Texas (US)
( 300 ) 90/775,715 2021.06.15. US
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ZERO IN
( 511 ) 37

Kőolaj-kitermeléssel, geotermikus kitermelési projektekkel, olaj- és gázkitermelési projektekkel kapcsolatos

tanácsadás; szén-dioxid leválasztással, -sűrítéssel és -megkötéssel kapcsolatos szolgáltatások.
42

Olaj- és gázfeltárási szolgáltatások; gáznemű szénhidrogének feltárása és kutatása; a szén-dioxid geológiai

megkötésének technológiájával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.
( 210 ) M 21 04250
( 220 ) 2021.12.16.
( 731 ) Szabó Marcell, Miskolc (HU)
( 541 ) Danubius Rádió
( 511 ) 38

Rádióadás.

( 210 ) M 21 04252
( 220 ) 2021.12.16.
( 731 ) Szabó Marcell, Miskolc (HU)
( 541 ) BDPST ROCK
( 511 ) 38

Rádióadás.

( 210 ) M 21 04257
( 220 ) 2021.12.16.
( 731 ) Concertplus Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Get Funky Party
( 511 ) 41
43

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

( 210 ) M 21 04261
( 220 ) 2021.12.17.
( 731 ) IPARNET Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kőszárhegy (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 541 ) EWAY
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Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; motorizált, önjáró, kerekes helyváltoztató

eszközök; kétkerekű gépjárművek; elektromos járművek; földi járművek és szállítóeszközök; járművek részei és
szerelvényei; önjáró elektromos jármű; elektromos kerékpárok; elektromos gördeszkák; egyensúlyozós
elektromos rollerek; elektromos robogók; motoros és nem motoros robogók személyszállításhoz; kerékpárok.
( 210 ) M 21 04264
( 220 ) 2021.12.17.
( 731 ) SOMMER KAPUTECHNIKA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SOM-TOR
( 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 04265
( 220 ) 2021.12.17.
( 731 ) Magnum Hungaria Invest Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

árucikkek promóciója influenszerek segítségével; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és
szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; befolyásoló marketing; cégek bemutatása az
interneten és egyéb médiákban; célzott marketing; címlisták készítése közvetlen postai úton reklámozó
szolgáltatásoknak [nem eladáshoz]; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális
marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; divatáruk értékesítésének promóciója
magazinok reklámcélú cikkeivel; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók;
előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,
online reklámozási szolgáltatások; eseménymarketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési
promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóció audiovizuális média
használatával; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és
bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámhely bérbeadása brosúrákban; reklámfelületek és reklámanyagok
bérbeadása; reklámanyagok kölcsönzése; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;
liftben elhelyezett hirdetés; internetes hirdetési felület bérbeadása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre
bocsátása és bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési helyek
biztosítása és bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési hely
rendelkezésre bocsátása; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; direkt marketingre vonatkozó
konzultáció; marketing segítségnyújtás; marketing tanácsadás; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós
szórólapok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok
terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok,
minták] elosztása és terjesztése; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;
kirakatrendezési szolgáltatások; kirakatrendezés; termékek és szolgáltatások bemutatása; termékbemutatók
szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása.
36

Bevásárlóközpontokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületkezelés; ingatlan bérbeadási

szolgáltatások; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékkártyák kibocsátása;
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vásárlói hűség jutalmazására szolgáló értékbónok kibocsátása; ajándékutalványok kibocsátása; ajándékutalványok

kibocsátása, melyek később beválthatók árukra vagy szolgáltatásokra.
39

Autóparkolók és autóparkolási szolgáltatások biztosítása; garázsok és parkolóhelyek bérbeadása; jármű

parkolási szolgáltatások; járműparkolási területek bérbeadása; parkolóhelyek és garázsok járművek számára
történő bérbeadása; parkolóhelyek bérbeadása garázsokban; parkolóhelyek bérbeadása; parkolóházi
szolgáltatások; parkolóház szolgáltatások; parkoló létesítmények biztosítása.
( 210 ) M 21 04269
( 220 ) 2021.12.17.
( 731 ) Chen Pinxiu, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; borotvák.

9

Pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák.

11

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

berendezések; WC-ülőkék.
16

Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; 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.
21

Főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,
kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
24

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

26

Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak.
28

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

( 210 ) M 21 04272
( 220 ) 2021.12.18.
( 731 ) Zele Tamás, Baja (HU)
( 541 ) kékfarkas
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 21 04300
( 220 ) 2021.12.21.
( 731 ) Iheelp Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) i heelp
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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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).
( 210 ) M 21 04303
( 220 ) 2021.12.21.
( 731 ) "TMC MANAGEMENT" Kommunikációs és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. P. Horváth Antal Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Férfiszemmel
( 511 ) 35

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

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

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális
M675

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 6. szám, 2022.03.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

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

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

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető);
diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy
oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas (DJ) szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
(szórakoztatás); rádió-és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok
készítése; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások;
szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;
színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás;
varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;
videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;
világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világító berendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós
stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 21 04306
( 220 ) 2021.12.21.
( 731 ) Iheelp Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 45

Szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció.

( 210 ) M 21 04308
( 220 ) 2021.12.21.
( 731 ) Szalka Krisztina, Gödöllő (HU)
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( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 2

Bevonóanyagok [festékek]; festékek, színezékek, pigmentek és tinták, falbevonatok [festékek]; texturált

falbevonatok [festékek]; festékek és lemosók; alapozó bevonatok [festékek és olajok]; bevonatok bútorokhoz;
bevonatok falakhoz; bevonatok falazatok befejezéséhez [festékek vagy olajok]; bevonatok felületek befejezéséhez
[festékek vagy olajok]; bevonatok spray-k formájában [festékek]; falazott felületek védelmére szolgáló
készítmények.
17

Hőszigetelő cikkek és anyagok; hőszigetelő anyagok; szigetelőanyagok hőszigetelésre; hőszigetelő habok;

rugalmas csövek, tömlők és ezekhez való szerelvények (a szelepeket is beleértve), valamint szerelvények merev
csövekhez, egyik sem fémből; szigetelő-, és védőanyagok, eszközök; tömítések és tömítőszerek, szűrőanyagok;
szigetelő vakolat; flexibilis csövek, vezetékek, tömlők és ezekhez való szerelvények, többek között szelepek, nem
fémből; ragasztószalagok, ragasztócsíkok, tapaszok és filmek.
19

Építőanyagok és elemek szurokból, kátrányból, bitumenből vagy aszfaltból; építőanyagok és elemek

homokból, kőből, agyagból, ásványokból és betonból; építőanyagok és elemek fából és mesterséges fából; nem
fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek; nem fémből készült hordozható szerkezetek és épületek;
nem fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók; homlokzati vakolat; glettelő anyagok.
35

Kiskereskedelmi szolgáltatások festékekkel, szigetelőanyagokkal és nem fém építőanyagokkal

kapcsolatban; internetes kiskereskedelmi szolgáltatások festékekkel, szigetelőanyagokkal és nem fém
építőanyagokkal kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások festékekkel, szigetelőanyagokkal és nem fém
építőanyagokkal kapcsolatban.
( 210 ) M 21 04319
( 220 ) 2021.12.22.
( 731 ) dr. Csordás Tibor, Debrecen (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüveg törlőkendők.

( 210 ) M 21 04332
( 220 ) 2021.12.22.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) LARNEX
( 511 ) 5

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

( 210 ) M 21 04333
( 220 ) 2021.12.22.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) MACULEST
( 511 ) 5

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

( 210 ) M 21 04336
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( 220 ) 2021.12.23.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) VISIFLIB
( 511 ) 5

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

( 210 ) M 21 04337
( 220 ) 2021.12.23.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) AFLEB
( 511 ) 5

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

( 210 ) M 21 04338
( 220 ) 2021.12.23.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) AFISUAL
( 511 ) 5

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

( 210 ) M 21 04339
( 220 ) 2021.12.23.
( 731 ) Tatár Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Királyvölgyi-Pszilosz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AQUOLLEY
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; fürdőköpenyek; fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; lábbelik (1); lábbelik (2); papucsok;
pólók; ruházati cikkek; sapka ellenzők; sapkák; sildek, napellenzők [fejfedők]; sportcipők (1); sportcipők (2);
strandcipők; strandruházat; szandálok; tornacipők; úszósapkák.
28

Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; felfújható játékok

úszómedencékbe, felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; gumi belsők labdákhoz; kesztyűk [játékok
tartozékai]; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; könyökvédők [sportcikkek]; labdák játékokhoz;
lebegő eszközök úszáshoz; sporthálók; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; térdvédők
[sportcikkek]; úszómedencék [játékcikkek]; ütők játékhoz; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei].
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás]; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés; know-how átadása (képzés); oktatás
biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása,
nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; testnevelés; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 210 ) M 21 04341
( 220 ) 2021.12.23.
( 731 ) Maxfire Brandschutz Kft., Budaörs (HU)
( 541 ) MaxFire
( 511 ) 9

Tűzoltókészülék; tűzoltótömlők; tűzoltó berendezések; tűzoltórendszerek; tűzoltótömlő szórófejek, csővégek;

tűzoltó készülékek gépkocsikhoz; tűzálló takarók.
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( 210 ) M 21 04343
( 220 ) 2021.12.23.
( 731 ) TD TECH LIMITED, Beijing, Chaoyang District (CN)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes programok, rögzített; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; elektronikus jeladók; távadók,

transzmitterek [távközlés]; modemek; kapcsolóberendezések programvezérelt telefonokhoz; adattároló eszközök,
közegek; integrált áramkörök; központi feldolgozó egységek; telefonkagylók; telefonok mikrofonjai; áramköri
megszakítók; üzenetrögzítők; hálózati kommunikációs berendezés; optikai kommunikációs eszközök;
rádiótelefon készülékek.
38

Üzenetek küldése; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; üzenetküldő készülékek kölcsönzése; televíziós

műsorszórás, közvetítés; mobiltelefonos összeköttetés; távkonferencia szolgáltatások; információk és képek
továbbítása számítógéppel; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; távközlési berendezések
kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz.
42

Műszaki tervtanulmányok készítése; minőségellenőrzés; anyagtesztelés; ipari formatervezés; építési

projektek fejlesztése; szoftvertervezés; azonnali üzenetküldésre szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése;
kutatási és fejlesztési szolgáltatások; vezeték nélküli adatátviteli készülékek tervezése és fejlesztése; fizikai
adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába.
( 210 ) M 21 04388
( 220 ) 2021.12.30.
( 731 ) Szerencsejáték Zrt., 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 22 00001
( 220 ) 2022.01.02.
( 731 ) Virág József, Hajdúböszörmény (HU)
( 541 ) Raptor vér extra csípős chili szósz
( 511 ) 30

Chiliszósz.

( 210 ) M 22 00006
( 220 ) 2022.01.03.
( 731 ) DYPEX GROUP Bt., Szentpéterszeg (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 541 ) ENNEX
( 511 ) 9

Tűzoltó berendezések; tűzoltórendszerek; tűzoltókészülék; tűzoltótömlő szórófejek, csővégek; tűzoltótömlők;

automatikus tűzoltó berendezések; tűzoltó sprinkler-rendszerek; automata tűzoltókészülékek.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: tűzoltó berendezések, tűzoltórendszerek, tűzoltókészülék, tűzoltótömlő szórófejek, csővégek,
tűzoltótömlők, automatikus tűzoltó berendezések, tűzoltó sprinkler-rendszerek, automata tűzoltókészülékek.
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( 210 ) M 22 00007
( 220 ) 2022.01.03.
( 731 ) Develon Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 35

Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; hirdetés és reklámozás; árusító standok bérbeadása;
kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; vásárok és
kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok szervezése és lebonyolítása kereskedelmi vagy
reklámcélokra; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése fürdőszobai termékekkel
kapcsolatban; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése szaniter termékekkel kapcsolatban;
fürdőszobai termékekkel kapcsolatos üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; szaniter termékekkel
kapcsolatos üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása.
( 210 ) M 22 00008
( 220 ) 2022.01.03.
( 731 ) Develon Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 35

Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; hirdetés és reklámozás; árusító standok bérbeadása;
kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; vásárok és
kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok szervezése és lebonyolítása kereskedelmi vagy
reklámcélokra; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése fürdőszobai termékekkel
kapcsolatban; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése szaniter termékekkel kapcsolatban;
fürdőszobai termékekkel kapcsolatos üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; szaniter termékekkel
kapcsolatos üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása.
( 210 ) M 22 00016
( 220 ) 2022.01.04.
( 731 ) Tóth Mihály Alex, Cibakháza (HU)
( 541 ) Bio-Propilén
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;
komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
( 210 ) M 22 00046
( 220 ) 2022.01.06.
( 731 ) Cont-Eco Kerítéstechnikai Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
( 511 ) 6

Acélhuzalok, dróthálók, kerítések fémből, építőelemek fémből, acélrudak, alumíniumhuzal, bilincsek,
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cölöpök fémből, csőbilincsek, konzolok építményekhez, fém csőbilincsek, fémépítmények, fémhuzal feszítő

elemek, fémhuzalok, fémoszlopok [építmények részei]; fémszalag feszítő elemek.
( 210 ) M 22 00062
( 220 ) 2022.01.10.
( 731 ) Gerván Márk, Gesztely (HU)
( 541 ) atlatszo.tv
( 511 ) 41

Podcastek gyártása; rádiós és televíziós műsorok készítése; hang- és/vagy videofelvételek készítése;

videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00063
( 220 ) 2022.01.10.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) ZUEZIN
( 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).
( 210 ) M 22 00064
( 220 ) 2022.01.10.
( 731 ) Gerván Márk, Gesztely (HU)
( 541 ) ÁTLÁTSZÓ TV
( 511 ) 41

Podcastek gyártása; hang- és/vagy videofelvételek készítése; rádiós és televíziós műsorok készítése;

videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00083
( 220 ) 2022.01.11.
( 731 ) Koós Ágnes, Dunaújváros (HU)
Rujder Viktória, Dunaújváros (HU)
( 541 ) Szimfónia masszázs
( 511 ) 44

Művészeti terápia.

( 210 ) M 22 00100
( 220 ) 2022.01.12.
( 731 ) Veszprém-Balaton 2023 Zrt., Veszprém (HU)
( 740 ) Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 541 ) Holtszezon Irodalmi Fesztivál
( 511 ) 35

Értékesítési promóciós szolgáltatások; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási
szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
42

Díszlet-, látványtervezés előadásokhoz; promóciós anyagok grafikus tervezése.

( 210 ) M 22 00101
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( 220 ) 2022.01.12.
( 731 ) Veszprém-Balaton 2023 Zrt., Veszprém (HU)
( 740 ) Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 35

Értékesítési promóciós szolgáltatások; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások
szervezése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási
szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
42

Díszlet-, látványtervezés előadásokhoz; promóciós anyagok grafikus tervezése.

( 210 ) M 22 00104
( 220 ) 2022.01.12.
( 731 ) Jóságszerviz Kft., Gödöllő (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; diétás ételek állatorvosi használatra; étrend- és

táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású ételkészítmények állatoknak;
probiotikus baktérium formulák állatgyógyászati használatra; állatgyógyászati készítmények és anyagok;
állatgyógyászati készítmények; bakteriális készítmények állatgyógyászati célokra; állatok fürdetésére szolgáló
készítmények; kutya mosdatószerek [rovarirtók]; rovarirtó hatású állatgyógyászati mosófolyadékok; rovarirtó
hatású állatsampon; állatgyógyszerek; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák
állatorvosi célokra; enzimkészítmények állatorvosi célokra; enzimek állatorvosi célokra; fájdalomcsillapító
gyógyszerek állatgyógyászati célokra; fakéreg por állatgyógyászati használatra; rovarriasztó szerek kutyáknak;
testápoló folyadékok kutyáknak; vegyi készítmények állatorvosi célokra; étrend-kiegészítők állatok számára;
étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított italkeverékek formájában; gyógyhatású
állateledel-kiegészítők.
44

Állatorvosi és mezőgazdasági szolgáltatások; állatorvosi gyógyszerekkel kapcsolatos információs

szolgáltatások; állatorvosi sebészeti szolgáltatások; állatorvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás;
állatorvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos szaktanácsadás; állatorvosi tanácsadási szolgáltatások; állatorvosi
gyógyszeriparral kapcsolatos információs szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott állatorvosi tájékoztató
szolgáltatások; kutyamasszázs; állatkórházak; állatkórházi szolgáltatások; állatgyógyászati sebészeti
szolgáltatások; állatgyógyászati tájékoztatás biztosítása; állatkozmetikai szalon szolgáltatásai házi kedvencek
számára; állatkozmetikusi szolgáltatások macskák számára; állatkozmetikusi szolgáltatások kutyák számára;
kutyaápolási szolgáltatások; kutyanyírás.
( 210 ) M 22 00108
( 220 ) 2022.01.13.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) CELECOXIWILL
( 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
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 22 00119
( 220 ) 2022.01.13.
( 731 ) Fight Night Challenge s.r.o., Bratislava - mestská cast Petrzalka (SK)
( 740 ) Molnár és Erdei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Állásközvetítő irodák; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban; árubemutatás; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; áruk
és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; befolyásoló marketing; célzott marketing;
felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények
szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; költségelemzés;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;
közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy
kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámcélú
forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél
szolgáltatás; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek;
sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri
reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások;
televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;
ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti szerződések tárgyalása
másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;
üzletvitel sportolók számára; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése;
webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
41

Coaching [tréning]; dzsúdó [judo] oktatás; élő előadások bemutatása; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti

felmérési szolgáltatások edzési célokra; gyakorlati képzés [szemléltetés]; időmérés sporteseményeken; know-how
átadása (képzés); oktatás biztosítása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények
üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; szórakoztatási
szolgáltatások; testnevelés; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; videoszerkesztési
szolgáltatások eseményekhez.
( 210 ) M 22 00121
( 220 ) 2022.01.14.
( 731 ) HGY Invest Kft., Budapest (HU)
( 541 ) TALLÓZÓ Közéleti lapszemle
( 511 ) 16

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

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

( 210 ) M 22 00145
( 220 ) 2022.01.17.
( 731 ) Szűcsné Petró Szilvia, Cegléd (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 18
23

Táskák, kézitáskák; hátizsák, hátitáska.
Cérnák és fonalak; cérnák és fonalak textilipari használatra; fonalak textilipari használatra; fonaltekercsek;

rövidáru [fonal].
25

Férfi, női és gyermek ruházat; ruházati cikkek.

28

Játékok; játékbabák.

35

Ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
táskák, kézitáskák, hátizsák, hátitáska, bútorok és lakberendezési tárgyak, cérnák és fonalak, cérnák és fonalak
textilipari használatra, fonalak textilipari használatra, fonaltekercsek, rövidáru [fonal], textil méteráruk
kézimunkához, hímzéshez, férfi, női és gyermek ruházat, ruházati cikkek, ruházati kellékek, varrási és
textildekorációs árucikkek, rövidáruk, játékok, játékbabák.
40

Kézimunka/hímzés; varrás [egyedi gyártás]; varrás; szabászat [egyedi gyártás]; szabászat vagy ruhakészítés.

( 210 ) M 22 00150
( 220 ) 2022.01.18.
( 731 ) Soulwell Pszichológia Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SOULWELL
( 511 ) 44

Egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; integrált pszichológiával kapcsolatos tanácsadás;

holisztikus pszichoterápia; foglalkozáspszichológiai szolgáltatások; művészeti terápia; pszichológiai kezelés;
pszichológiai kezelés biztosítása; pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; figyelemzavar szűrési
szolgáltatások; figyelemzavaros hiperaktív szindróma szűrési szolgáltatások; magatartással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; mentális rehabilitációs szolgáltatások; pszichiátriai konzultáció; pszichiátriai
szolgáltatások; pszichiátriai vizsgálat; pszichológiai diagnózis-szolgáltatások; pszichológiai beszámolók
készítése; pszichológiai értékelések és vizsgálatok végzése; pszichológiai értékelési és vizsgálati szolgáltatások;
pszichológiai értékelési szolgáltatások; pszichológiai ápolás; pszichológiai profilalkotás; pszichológiai
profilalkotás orvosi célokra; pszichológiai tanácsadás személyzet részére; pszichológiai tanácsadás egészségügyi
problémák feldolgozására; pszichológiai tanácsadó szolgáltatások a sport területén; pszichológiai tesztek
elvégzése; pszichológiai vizsgálatok, tesztek orvosi célokra; pszichológiai vizsgálatok; pszichológiával
kapcsolatos információnyújtás; pszichológus [szolgáltatások]; pszichometriai vizsgálatok, tesztek orvosi célokra;
pszichoterapeuta által biztosított szolgáltatások; pszichoterápia; pszichoterápia csecsemőknek; pszichoterápiás
szolgáltatások; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások];
személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; személyiségvizsgálatok pszichológiai
célokból; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban; viselkedéselemzés orvosi
célokra; viselkedésváltozással kapcsolatos információnyújtás; állatok jelenlétével megvalósuló terápiás
szolgáltatások.
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( 210 ) M 22 00337
( 220 ) 2022.02.04.
( 731 ) Mindentment Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hodosi Ügyvédi Iroda, Budapest, XIV.
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

A rovat 142 darab közlést tartalmaz.
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