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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 235.247
( 151 ) 2022.03.10.
( 210 ) M 21 00267
( 220 ) 2021.01.26.
( 732 ) Sorry Meat Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, kenyérpótló termékek, kétszersült, péksütemények és cukrászsütemények;
csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők,
fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek; jég (fagyott víz).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 235.740
( 151 ) 2022.03.08.
( 210 ) M 21 00764
( 220 ) 2021.02.26.
( 732 ) Bocskai István Református Oktatási Központ, Halásztelek (HU)
( 541 ) EGRESSY FESZTIVÁL
( 511 ) 41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); előadóművészek szolgáltatásai; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; táboroztatás.
( 111 ) 236.161
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 00840
( 220 ) 2021.03.04.
( 732 ) Oncompass Medicine Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 42

Tudományos és technológiai szolgáltatások, nevezetesen tudományos kutatás a rákkezelés és diagnosztika

területén; interaktív webalapú kommunikáció, nevezetesen felület mint szolgáltatás, amely számítógépes szoftvert
tartalmaz adatok, nevezetesen a betegség, a kezelés, a vizsgálat, az eredmény és a profiladatok megosztására az
emberi betegségek kezelésének automatizált kiszámítására és a humán betegség rangsorolására.
44

Humán egészségügyi szolgáltatások, nevezetesen döntéshozatal támogatása és orvosi diagnosztika a rák

területén.
( 111 ) 236.666
( 151 ) 2022.03.08.
( 210 ) M 21 01943
( 220 ) 2021.05.17.
( 732 ) Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 35

Célzott marketing; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás;
közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing
szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;
reklámkoncepciók kidolgozása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; termékminták,
áruminták terjesztése; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati
kommunikációs szolgáltatások.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
fényképészet; filmstúdiók; forgatókönyvírás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása
(képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; pályaválasztási
tanácsadás; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.
42

Divattervezés; ipari formatervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; tudományos

laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés.
45

Szellemi tulajdon licencszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.

( 111 ) 236.673
( 151 ) 2022.03.08.
( 210 ) M 21 01942
( 220 ) 2021.05.17.
( 732 ) Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Célzott marketing; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás;
közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing
szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;
reklámkoncepciók kidolgozása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; termékminták,
áruminták terjesztése; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati
kommunikációs szolgáltatások.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
fényképészet; filmstúdiók; forgatókönyvírás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása
(képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; pályaválasztási
tanácsadás; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.
42

Divattervezés; ipari formatervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; tudományos

laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés.
45

Szellemi tulajdon licencszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.
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( 111 ) 236.821
( 151 ) 2022.03.08.
( 210 ) M 21 00429
( 220 ) 2021.02.05.
( 732 ) Reök András György 1/4, Budapest (HU)
Reök Cecília 1/4, Tapolca (HU)
Reök Miklós 1/4, Budapest (HU)
Reök Petra Borbála 1/4, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) REÖK
( 511 ) 41

Akadémiák; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching; egészségvédő klubok

szolgáltatásai; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások
bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a
reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; fogadások tervezése; fotóriportok készítése; gyakorlati
képzés; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; iskolai szolgáltatások; jegyirodai szolgáltatások;
klubszolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások; nyelvi
tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;
showműsorok; showműsorok szervezése; sorsjátékok lebonyolítása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák
bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés;
szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
színházi produkciók; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); teniszpályák kölcsönzése; versenyek
szervezése; videofilmezés; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása.
43

Átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak
kölcsönzése; szállásügynökségek; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;
turistaházak; cukrászdák.
( 111 ) 236.931
( 151 ) 2022.01.20.
( 210 ) M 17 03166
( 220 ) 2017.10.09.
( 732 ) Fertechnik Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1
35

Talajkondicionáló folyadék és granulátum.
Talajkondicionáló folyadék és granulátum kis- és nagykereskedelme.

( 111 ) 237.160
( 151 ) 2022.02.01.
( 210 ) M 21 02371
( 220 ) 2021.06.15.
( 732 ) Mizsér Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából.
41

Akadémiák (oktatás); coaching (tréning); know-how átadása (képzés); mentorálás; szakmai átképzés.

( 111 ) 237.166
( 151 ) 2022.03.16.
( 210 ) M 21 02544
( 220 ) 2021.06.25.
( 732 ) PATINVEST Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 546 )

( 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).
35

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 111 ) 237.167
( 151 ) 2022.03.16.
( 210 ) M 21 02547
( 220 ) 2021.06.25.
( 732 ) PATINVEST Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Frei János, Pécs
( 546 )
( 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).
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Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 111 ) 237.206
( 151 ) 2022.02.02.
( 210 ) M 21 00535
( 220 ) 2021.02.10.
( 732 ) Zou Guolan, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sztrókay Eszter Judit, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

borotvák.
( 111 ) 237.302
( 151 ) 2022.03.09.
( 210 ) M 21 03147
( 220 ) 2021.09.01.
( 732 ) AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)
( 541 ) SPORT4
( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 237.326
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 02414
( 220 ) 2021.06.17.
( 732 ) MANOOI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11
20

Csillárfüggők; dekorációs fények, világítóeszközök; mennyezeti világítás [lámpák].
Bútorok és lakberendezési tárgyak; beltéri bútorok; ülőbútorok; asztalok; szobrok, kisplasztikák és

művészeti alkotások, díszítések és dekorációk, amelyek nem tartoznak más osztályba.
21

Cserépből készült 3D-s fali műalkotások; porcelánból készült 3D-s fali műalkotások; terrakottából készült

3D-s fali műalkotások; üvegből készült 3D-s fali műalkotások; kerámiából készült 3D-s fali műalkotások;
üvegből készült művészeti alkotások; művészeti tárgyak üvegből; művészeti tárgyak porcelánból, terrakottából
vagy üvegből; szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből,
amelyek ebbe az osztályba tartoznak.
35

Csillárfüggők, dekorációs fények (világítóeszközök), mennyezeti világítás [lámpák] kis- és

nagykereskedelme; műalkotásokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; műalkotásokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; szobrok, kisplasztikák és művészeti alkotások, műalkotások, művészeti tárgyak,
díszítések és dekorációk kis- és nagykereskedelme; porcelánból, terrakottából vagy üvegből készült szobrok,
kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások kis- és nagykereskedelme; bútorok és lakberendezési tárgyak,
beltéri bútorok, ülőbútorok, asztalok kis- és nagykereskedelme.
42

Építészeti tervezés; építészeti tervezési szolgáltatások; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások;
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építészettel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos

szaktanácsadás; tanácsadási szolgáltatások helyiségek tervezésével kapcsolatban; beltér tervezési szolgáltatások;
beltéri dekoráció tervezése; vizuális tervezés; iparművészeti tervezés; iparművészeti tervezési szolgáltatások;
iparművészi munkákkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások; egyedi tervezési szolgáltatások; új termékek
tervezése; világítórendszerek tervezése; csillárfüggők tervezése; dekorációs fények, világítóeszközök tervezése;
mennyezeti világítás [lámpák] tervezése; tervezési szolgáltatások; tervezési tanácsadás.
( 111 ) 237.329
( 151 ) 2022.03.09.
( 210 ) M 21 01526
( 220 ) 2021.04.14.
( 732 ) Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mit eszik az ország?
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 111 ) 237.330
( 151 ) 2022.03.09.
( 210 ) M 21 02770
( 220 ) 2021.07.15.
( 732 ) Yatsan Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ipsics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÁLOM DESIGN ALVÁS SZÉPSÉGE
( 511 ) 20

Matracok; ágyak.

( 111 ) 237.331
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 03101
( 220 ) 2021.08.25.
( 732 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás.
Ingatlanügyletek.

( 111 ) 237.332
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 02764
( 220 ) 2021.07.15.
( 732 ) dr. Orbán Géza, Budapest (HU)
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( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest

( 546 )

( 511 ) 41

Coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life

coaching [életvezetési tanácsadás] területén; tréningek biztosítása; személyiségfejlesztő tréning; képzések tartása;
időgazdálkodással kapcsolatos képzési szemináriumok tartása; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási anyagok
fejlesztése; előadások szervezése; oktatási előadások szervezése; kiadványok megjelentetése; online kiadványok
megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;
nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése.
( 111 ) 237.333
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 02401
( 220 ) 2021.06.16.
( 732 ) Viador Átrium Stúdió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Építési projektmenedzsment szolgáltatások; építés; építésfelügyelet; lakóingatlan-építés; házbővítések

építése; tetők építése; építési menedzsment; válaszfalak építése; építési szolgáltatások; galériák építése;
szellőzőaknák építése; épületrészek építése; házak építése; épületek építése; épületalapok építése; sportpályák
építése; szennyvízrendszerek építése; üzletek építése; konyhák építése; magánlakások építése; ingatlanfejlesztési
szolgáltatások [építés]; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; helyszínek előkészítése [építés];
építési területek elegyengetése; irodák, irodaházak építése; kereskedelmi ingatlanok építése; építési területek
szintezése; beltéri válaszfalak építése; építési munka felügyelete; építési tárgyú információk; ingatlanépítés
[ingatlanvagyon építése]; épületek építése megrendelésre; házak építése megrendelésre; lakások építése
megrendelésre; egyedi épületek építése; építési tanácsadó szolgáltatások; többszintes autóparkolók építése; építési
munkálatok javítása; nyilvános létesítmények építése; ipari ingatlanok építése; kereskedelmi épületek építése;
többlakásos épületek építése; építészeti alkotások restaurálása; építéskontrolling, kivitelezés-felügyelet;
építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció; építési állványzatok, munka- és építési platformok bérbeadása; építés,
építkezés és bontás; szálláshelyek belső kialakítása [építés]; általános építési vállalkozói szolgáltatások;
mélyépítési projektek építési felügyelete; építési tárgyú információk biztosítása; építési szolgáltatások; épület
javítás; árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; vásári standok és üzletek építése; gyártó- és ipari
épületek építése; helyszíni projektirányítás épületek építésével kapcsolatban; épületek építésével kapcsolatos
online információszolgáltatás; épületek építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos
információszolgáltatás; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.
42

Mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti szolgáltatások;

belsőépítészeti tervezések; üzletek belsőépítészeti kialakítása; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés;
belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás;
belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások
butikok számára; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; mérnöki kutatás;
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mérnöki projekttanulmányok; mérnöki tervezés; mérnöki munkák; mérnöki és számítógépes mérnöki

szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások, munkák; műszaki mérnöki tevékenység; mérnöki megvalósíthatósági
tanulmányok; mérnöki felmérések lebonyolítása; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; műszaki, mérnöki
felmérések; technológiai mérnöki elemzés; mérnöki jelentések készítése; mérnöki tervezési szolgáltatások;
mérnöki építési rendszerek tervezése; mérnöki munkák tervezése árvízvédelemhez; mérnöki tervezés és
konzultáció; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; építészeti és mérnöki szolgáltatások; tanácsadási
szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; mérnöki
kutatás technológiai területeken; mérnöki becslések technológiai területeken; szerkezetelemzéssel kapcsolatos
mérnöki szolgáltatások; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; elektronikus
rendszerek tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; ipari mérnöki tevékenységgel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; műszaki projekttervezés a
mérnöki tevékenység területén; műszaki felmérések; építésfelügyeleti szolgáltatások [felmérés]; hibás
szerkezetek felmérése; műszaki felmérések végzése; műszaki felmérések készítése; energetikai vizsgálat;
tanúsítás [minőségellenőrzés]; mások által nyújtott szolgáltatások tesztelése, elemzése és értékelése tanúsítási
célokra; termékek minőségellenőrzése tanúsítási célokra; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok
tanúsításához; műszaki projekttanulmányok készítése építési projektekhez; építészeti projekt irányítása; építési
projektek fejlesztése.
( 111 ) 237.334
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 02758
( 220 ) 2021.07.14.
( 732 ) Klinkó György, Budapest (HU)
L. Laki László, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MAGIC BATH
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szórakoztatás; sport- és

kulturális tevékenységek; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; előadóművészek szolgáltatásai; fényképészet;
filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; hangstúdiók
szolgáltatásai; helyfoglalás showműsorokra; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás
vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mozifilmek
kölcsönzése; sportversenyek rendezése; színházi produkciók; színpadi díszletek kölcsönzése; élő előadások
bemutatása; éjszakai klubok; zenekarok szolgáltatásai; videoszalagok vágása; videokamerák kölcsönzése;
videofilmgyártás; vidámparkok; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; televíziós szórakoztatás;
szakmai képzés, betanítás; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése és tartása; oktatás, tanítás; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online
játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból); online számítógépes játékok szolgáltatása; rádióprogramok vagy
televíziós programok előállítása; fogadások szervezése (szórakoztatás); hangfelvételek kölcsönzése; rádiós és
televíziós showműsorok és programok készítése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás;
showműsorok; showműsorok tervezése; élő show-k készítése; élő showműsorok bemutatása; showműsorok
készítése; showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős szolgáltatások; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szabadidős rendezvények szervezése; szórakozási, szórakoztatási információk; hangés videofelvevő készülékek kölcsönzése; filmkészítés stúdiókban; videók gyártása; videorögzítés; video(szalagra)
filmezés; videostúdió-szolgáltatások; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére;
zenés szórakoztatás; zenés koncertek; zenei produkciók; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi
közvetítés céljából; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges
rendezvényekre; zenés szórakoztatás zenekarok által; kabaré; kabaréműsorok készítése; kabarék és diszkók;
szórakoztatási szolgáltatások színpadi előadás és kabaré formájában; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási
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szolgáltatások; élő előadások szervezése; élő zenei előadások; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; zene

összeállítása; zenés előadások szervezése; zenés kabarék; táncos előadások bemutatása; vidámparki előadások
készítése; varieték; varieté-előadások bemutatása; zenés előadások bemutatása.
( 111 ) 237.335
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 02934
( 220 ) 2021.08.02.
( 732 ) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Wéber Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 111 ) 237.336
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 20 03722
( 220 ) 2020.12.04.
( 732 ) eOptika Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) eOptika
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 237.337
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 02239
( 220 ) 2021.06.04.
( 732 ) Che Che Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Che Che
( 511 ) 43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering

szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények
számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik
számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étkeztetés gyorsbüfékben; éttermek idegenforgalmi
célokra; kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése;
vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 237.338
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02751
( 220 ) 2021.07.14.
( 732 ) Országos Bortúra Kft., Debrecen (HU)
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( 546 )
( 511 ) 35

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

( 111 ) 237.339
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 02942
( 220 ) 2021.08.03.
( 732 ) Dr. Bogár László, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
( 541 ) BDA (EKU) Komplex Meggyőzéstechnikai Modell
( 511 ) 35

Információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; szolgáltatások üzleti hatékonyság növeléséhez; üzleti hatékonysággal
kapcsolatos tanácsadás.
41

Szakoktatás, szakmai képzés; szakmai képzés, betanítás; értékesítési tréning; értékesítési tréninggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; coaching [tréning]; személyiségfejlesztő tréning.
( 111 ) 237.340
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 02755
( 220 ) 2021.07.14.
( 732 ) dr. Havas Csilla, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szikszai Anita egyéni ügyvéd, Miskolc
( 541 ) A Montmartre Wall Street-je
( 511 ) 35

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

( 111 ) 237.341
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 02240
( 220 ) 2021.06.04.
( 732 ) Che Che Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering

szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények
számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik
számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étkeztetés gyorsbüfékben; éttermek idegenforgalmi
célokra; kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése;
vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 237.342
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 03110
( 220 ) 2021.08.26.
( 732 ) Nemzetközi Beruházási Bank, Budapest (HU)
( 740 ) Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

Nyomtatványok; nyomtatott publikációk; magazinok, revük [időszaki lapok]; poszterek; könyvek; újságok;

könyvecskék, brosúrák; szórólapok; noteszok; naptárak; scrapbook [családi albumok]; formanyomtatványok,
űrlapok; hírlevelek; katalógusok; prospektusok; nyomtatott jelentések.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzleti értékelések; piackutatás; kereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos információk nyújtása; üzleti statisztikai
információk szolgáltatása; üzleti információ; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás;
kommunikáció átírása [irodai funkciók].
36

Balesetbiztosítás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; pénzügyi elemzések; bérházak kezelése; garancia

szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó
ügynöki tevékenység; tőkebefektetés, tőkeberuházás; jótékonysági célú gyűjtések; csekk ellenőrzés;
elszámolóházak; hitelügynökségek, hitelirodák; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi
szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; faktorálás; vagyonkezelés; pénzügyi
tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi menedzsment; pénzügyi
szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; tűzkár elleni biztosítás; költségvetési értékelés;
elektronikus tőkeátutalás; garanciák; betegségbiztosítás; hitelbérlet; online banki szolgáltatások; ingatlanügynöki
tevékenység; részletfizetési hitelnyújtás; biztosításközvetítés; biztosítási tanácsadás; biztosítási információs
szolgáltatás; értékutalványok kibocsátása; utazási csekkek kibocsátása; mezőgazdasági ingatlanok bérlése;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; zálogház szolgáltatások; életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás];
hajókárbiztosítás; jelzálogbank; gyűjtések szervezése; gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanügynökségek;
ingatlanok értékbecslése; ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon-kezelés; lakbér beszedés; irodahelyiségek
bérbeadása; lakások bérbeadása; takarékpénztár szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdei
árfolyamjegyzés; adóbecslések; ingatlanügyletek; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.
41

Akadémiák [oktatás]; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; oktatás biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; élő előadások bemutatása; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; sportversenyek rendezése; partik tervezése [szórakoztatás].
42

Számítógép-programozás; szoftvertervezés; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes rendszerek tervezése; építési tervkészítés; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása
elektronikus médiába; számítógépes programok másolása; mérnöki munkák, szolgáltatások;
környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok
készítése; műszaki kutatás.
43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; üzleti célú

étkeztetési szolgáltatások.
( 111 ) 237.343
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 03117
( 220 ) 2021.08.27.
( 732 ) Dr. Tunyoghy Szabolcs, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; banki ügyletekkel kapcsolatos kutatási szolgáltatások; bankügyletekhez kapcsolódó

tanácsadói szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos konzultáció; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi
tanácsadás; beruházási tanácsadás; értékbecslési szolgáltatások; hitelhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;
hitelekkel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; hiteltanácsadás; lakbér beszedés; bérbeszedés; ingatlanok
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bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség;
ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanügynökségek
szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan; ingatlanügynökségek; ingatlanvagyonnal
kapcsolatos információnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; lakások és szállások
bérbeadása; lakásügynökségek; lakóingatlanokkal kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; lakóingatlanokkal
kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;
tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása
közösségi munkavégzéshez; ingatlanok kezelése és értékbecslése.
( 111 ) 237.344
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 02752
( 220 ) 2021.07.14.
( 732 ) Németh Adrienn, Solymár (HU)
( 740 ) Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) eskuvo24net
( 511 ) 35
45

Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.
Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

( 111 ) 237.345
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 02403
( 220 ) 2021.06.17.
( 732 ) HÉVÜZ KFT., Hévíz (HU)
( 541 ) Egy jogszerűen a szélvédő előtt elhelyezett pótdíj fizetési felszólítás mögött egy szabálytalankodó autós áll!
( 511 ) 9

Programok okostelefonokhoz; szoftverek okostelefonokhoz; szoftverek okosváros-alkalmazások

tervezéséhez, integrálásához és optimalizálásához.
35

Parkolók üzleti menedzsmentje.

39

Jármű parkoltatási [parkoló inas] szolgáltatások.

( 111 ) 237.346
( 151 ) 2022.03.02.
( 210 ) M 21 02058
( 220 ) 2021.05.21.
( 732 ) Hortobágy Angus Kft., Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) Kun Álmos, Érd
( 541 ) Prémium Magyar Wagyu Hús
( 511 ) 35

Reklámozás.

( 111 ) 237.359
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 01894
( 220 ) 2021.05.12.
( 732 ) Hortobágy Angus Kft., Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) Kun Álmos, Érd
( 541 ) Az ország burgere
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.
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( 111 ) 237.360
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 03109
( 220 ) 2021.08.26.
( 732 ) Nemzetközi Beruházási Bank, Budapest (HU)
( 740 ) Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomtatványok; nyomtatott publikációk; magazinok, revük [időszaki lapok]; poszterek; könyvek; újságok;

könyvecskék, brosúrák; szórólapok; noteszok; naptárak; scrapbook [családi albumok]; formanyomtatványok,
űrlapok; hírlevelek; katalógusok; prospektusok; nyomtatott jelentések.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzleti értékelések; piackutatás; kereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos információk nyújtása; üzleti statisztikai
információk szolgáltatása; üzleti információ; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás;
kommunikáció átírása [irodai funkciók].
36

Balesetbiztosítás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; pénzügyi elemzések; bérházak kezelése; garancia

szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó
ügynöki tevékenység; tőkebefektetés, tőkeberuházás; jótékonysági célú gyűjtések; csekk ellenőrzés;
elszámolóházak; hitelügynökségek, hitelirodák; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi
szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; faktorálás; vagyonkezelés; pénzügyi
tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi menedzsment; pénzügyi
szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; tűzkár elleni biztosítás; költségvetési értékelés;
elektronikus tőkeátutalás; garanciák; betegségbiztosítás; hitelbérlet; online banki szolgáltatások; ingatlanügynöki
tevékenység; részletfizetési hitelnyújtás; biztosításközvetítés; biztosítási tanácsadás; biztosítási információs
szolgáltatás; értékutalványok kibocsátása; utazási csekkek kibocsátása; mezőgazdasági ingatlanok bérlése;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; zálogház szolgáltatások; életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás];
hajókárbiztosítás; jelzálogbank; gyűjtések szervezése; gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanügynökségek;
ingatlanok értékbecslése; ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon-kezelés; lakbér beszedés; irodahelyiségek
bérbeadása; lakások bérbeadása; takarékpénztár szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdei
árfolyamjegyzés; adóbecslések; ingatlanügyletek; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.
41

Akadémiák [oktatás]; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; oktatás biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; élő előadások bemutatása; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; sportversenyek rendezése; partik tervezése [szórakoztatás].
42

Számítógép-programozás; szoftvertervezés; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes rendszerek tervezése; építési tervkészítés; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása
elektronikus médiába; számítógépes programok másolása; mérnöki munkák, szolgáltatások;
környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok
készítése; műszaki kutatás.
43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; üzleti célú

étkeztetési szolgáltatások.
( 111 ) 237.361
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02416
( 220 ) 2021.06.17.
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( 732 ) DC Handel Kft., Pomáz (HU)

( 740 ) Dr. Szabó Gergely Hoang Viet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; jég [fagyott víz]; fűszeres mártások; fűszerek; jég; vietnámi tea; vietnámi fűszeres mártások; speciális
vietnámi fűszerek; speciális vietnámi fűszerek, ízesítők; különleges vietnámi fűszerkeverék.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; vietnámi tradicionális bálok

szervezése; vietnámi néptánc előadóművészek szolgáltatásai; vietnámi tradicionális néptánc élő előadások
bemutatása; vietnámi tradíciókon és konyhaművészeten alapuló fogadások tervezése; vietnámi népzenei
hangversenyek szervezése és lebonyolítása; vietnámi dalok, vietnámi nyelven karaoke szolgáltatások nyújtása;
vietnámi kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; vietnámi kulturális szórakoztatás; vietnámi zenei
produkciók.
43

Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); alkoholos italok

felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos
szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és
italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és
italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek
és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása
éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása
vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és
italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára;
ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés
mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; étkezdei, menzai
szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel
rendelkező bárlétesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; italszolgáltatás
biztosítása; kávéházi szolgáltatás; koktélbárok szolgáltatásai; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub
szolgáltatások; pultos szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító
szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által
nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; zártkörű
drinkbár szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); snack-szolgáltatások; salátabárok;
gyorséttermi szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez;
bárszolgáltatások; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító étkezde; a vietnámi
konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket és ételkülönlegességeket előállító, és azt a vietnámi étkezési
kultúra szabályainak megfelelően felszolgáló étterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket
előállító gyorsétterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító kantin, büfé, étkezde;
a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító önkiszolgáló étterem; a vietnámi
konyhaművészet előírásai szerinti, valamint a vietnámi étkezési kultúra előírásainak megfelelő vendéglátás.
( 111 ) 237.362
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02415
( 220 ) 2021.06.17.
( 732 ) DC Handel Kft., Pomáz (HU)
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( 740 ) Dr. Szabó Gergely Hoang Viet Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; jég [fagyott víz]; fűszeres mártások; fűszerek; jég; vietnámi tea; vietnámi fűszeres mártások; speciális
vietnámi fűszerek; speciális vietnámi fűszerek, ízesítők; különleges vietnámi fűszerkeverék.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; vietnámi tradicionális bálok

szervezése; vietnámi néptánc előadóművészek szolgáltatásai; vietnámi tradicionális néptánc élő előadások
bemutatása; vietnámi tradíciókon és konyhaművészeten alapuló fogadások tervezése; vietnámi népzenei
hangversenyek szervezése és lebonyolítása; vietnámi dalok, vietnámi nyelven karaoke szolgáltatások nyújtása;
vietnámi kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; vietnámi kulturális szórakoztatás; vietnámi zenei
produkciók.
43

Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); alkoholos italok

felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos
szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és
italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és
italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek
és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása
éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása
vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és
italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára;
ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés
mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; étkezdei, menzai
szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel
rendelkező bárlétesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; italszolgáltatás
biztosítása; kávéházi szolgáltatás; koktélbárok szolgáltatásai; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub
szolgáltatások; pultos szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító
szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által
nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; zártkörű
drinkbár szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); snack-szolgáltatások; salátabárok;
gyorséttermi szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez;
bárszolgáltatások; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító étkezde; a vietnámi
konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket és ételkülönlegességeket előállító, és azt a vietnámi étkezési
kultúra szabályainak megfelelően felszolgáló étterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket
előállító gyorsétterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító kantin, büfé, étkezde;
a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító önkiszolgáló étterem; a vietnámi
konyhaművészet előírásai szerinti, valamint a vietnámi étkezési kultúra előírásainak megfelelő vendéglátás.
( 111 ) 237.363
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02943
( 220 ) 2021.08.03.
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 41

Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; brosúrák

kiadása; dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus kiadványok multimédiás
megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása;
elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; eseménynaptárak kiadása;
fényképek közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása;
folyóiratok publikálása; füzetek kiadása; kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások,
illetve szövegek írása; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadás/megjelentetés (könyv -);
könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek
multimédiás megjelentetése; könyvkiadás; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; oktatókönyvek
megjelentetése; oktatókönyvek kiadása; online kiadványok megjelentetése; podcastok létrehozása [írása];
prospektusok kiadása; riporteri szolgáltatások; szórólapok megjelentetése; szövegkészítési szolgáltatások;
tankönyvek kiadása; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák
megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; audiovizuális bemutatók; fesztiválok szervezése;
kölcsönkönyvtárak működtetése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; oktatás és tanítás; vállalati
rendezvények (szórakoztatás); webináriumok szervezése; fogyasztói magazinok kiadása; hírlevelek kiadása;
hírlevélkiadási szolgáltatások; ismertetők kiadása; kézikönyvek kiadása; gálák, díszünnepélyek rendezése;
információnyújtás kulturális tevékenységekhez; állatkiállítások; audio- és vizuális média biztosítása
kommunikációs hálózatokon keresztül; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások
oktatási célokra; autós ralik, túrák és autóversenyek rendezése; autóverseny pályáknál nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; bálok szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; borkóstolók szervezése és lebonyolítása
szórakoztatási célokból; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; csoportos rekreációs, szabadidős
tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; diákok rekreációs, szabadidős
tevékenységekben való részvételének megszervezése; diszkotéka működtetése; diszkókban nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; diszkók szolgáltatásai; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából; dokumentumfilmek
készítése; drámák előadása; éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai
mulatók szolgáltatásai; elektronikus műsorismertető szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;
élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; élő televízióműsorok
készítése; előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása; előadó-művészeti fesztiválok lebonyolítása;
előadó-művészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;
énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; esküvői szórakoztatás megszervezése; felvonulások
szervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fikciós
szereplőket bemutató szórakoztató szolgáltatások; filmbemutató szolgáltatások; filmek bemutatása; filmekkel
kapcsolatos díjátadók lebonyolítása [szervezés]; filmes szórakoztatás; filmfesztiválok lebonyolítása;
filmforgalmazás; filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmszínházi szolgáltatások; foglalkozások gyerekeknek
[szórakoztatás/oktatás]; görkorcsolya show-k bemutatása; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; gyermekek
számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; háborús játékokkal kapcsolatos szolgáltatások; hátizsákos utazással
kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; helyiségek biztosítása szórakoztatási célokra; idegenvezetős túrák
levezetése; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; internetes adatbázisból származó, online szórakoztatással kapcsolatos információk
nyújtása; játékgépes szórakoztatási szolgáltatások; játékshow-k; játékszolgáltatások; játékszolgáltatások intézése
[szervezése]; játéktermek; játéktermek üzemeltetése; jazz zenei szórakoztatási szolgáltatások;
jégkorcsolya-bemutatók rendezése; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; kábeltelevíziós
műsorismertetés [műsor ütemezés]; karaoke szolgáltatások nyújtása; képzőművészeti galériák; kirándulások
szervezése szórakoztatási célokra; klubok szórakoztató szolgáltatásai; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; könnyed
szórakoztató szolgáltatások; könyvekkel kapcsolatos információnyújtás; könyvkölcsönzési szolgáltatások;
könyvtári szolgáltatások; kötélcsúszda, alpesi csúszda [canopy] biztosítása szórakoztatási céllal; közönség
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bevonását célzó játékok szervezése; közösségi sport- és kulturális események szervezése; közösségi kulturális

rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; különleges effektek készítése
szórakoztatási célokra; különleges rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; kulturális célú
műhelyek; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú műsorok
szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális és
művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése;
kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k
szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális
tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális
tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; légi
műsorok szervezése; légibemutatók szervezése és lebonyolítása; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; létesítmények
biztosítása filmek, show-k, színdarabok, zene bemutatására vagy oktató célú képzéshez; lézerbemutatók,
lézershow-k; mozi és színházi szolgáltatások; mozi szolgáltatások; mozi [filmvetítési] lehetőségek biztosítása;
mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; mozishow-k tervezése; művészeti galériák szolgáltatásai; népszerű
szórakoztató szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatási célú filmbemutatók; oktatási célú
ünnepségek szervezése; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; online egyidejű adatfolyammal
nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás; online szórakoztatás
nyújtása; online szórakoztatási szolgáltatások biztosítása fantáziasport-bajnokság formájában; összejövetelek
szervezése a szórakoztatás területén; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezése
[szórakoztatás]; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és
televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós
show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós
szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); rajongói,
szurkolói klubok szervezése; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek
szervezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása;
rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások; show-k gyártása; show-k, műsorok rendezése;
show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése; show-műsorok tervezése; sport és fitnesz; sport- és
fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz;
sporthíradás; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor szolgáltatás);
sportrendezvények szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása;
sportrendezvények szüneteiben biztosított szórakoztatás; szabadidő eltöltésére alkalmas területek, nevezetesen
játszóterek biztosítása; szabadidős információs szolgáltatások; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős
létesítmények üzemeltetése; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős, rekreációs tevékenységek
szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; szabadidős rendezvények
megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások
idősek számára; szabadidős táborok; szabadidős tevékenységek biztosítása; szabadúszó újságírás;
szépségversenyek rendezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; színházi szórakoztatás; színpadi
show-k szervezése; szórakozási lehetőségek biztosítása; szórakoztatás; szórakoztatás betűző versenyek,
helyesírási versenyek formájában; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül;
szórakoztatás biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás divatbemutatók formájában;
szórakoztatás előre felvett, erotikus jellegű telefonos üzenetek formájában; szórakoztatás etnikai fesztiválok
formájában; szórakoztatás fényshow-k formájában; szórakoztatás folyamatosan zajló vetélkedők formájában;
szórakoztatás görkorcsolyaversenyek formájában; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás lézershow-k
formájában; szórakoztatás mobiltelefonos televízió formájában; szórakoztatás nyújtása globális kommunikációs
hálózaton keresztül; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztatás szépségversenyek formájában;
szórakoztatás telefon útján; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatási célú fesztiválok
rendezése; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások;
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szórakoztatás tévéműsorok formájában; szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú show-k rendezése; szórakoztatási célú
szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; szórakoztatási célú ünnepségek
lebonyolítása; szórakoztatási információs szolgáltatások; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások;
szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások mozifilmek formájában;
szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató
rendezvények szervezése formájában; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások mozielőadások
formájában; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztatásra kialakított helyiségek biztosítása;
szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás;
szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadó szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás
globális számítógépes hálózaton keresztül; szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató bemutatók
szervezése és lebonyolítása stílussal és divattal kapcsolatban; szórakoztató célú kiállítások szervezése és
rendezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése;
szórakoztató klubok szolgáltatásai; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató létesítmények biztosítása;
szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató
rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató show-k rendezése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
publikációkon keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása gyermekek számára; szórakoztató szolgáltatások
gyerekek számára; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
videofilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása
mozifilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában;
szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív
televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató telefonos
vetélkedők szervezése; szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; szövegek készítése kiadásra; születésnapi
party- rendezvény szervezése; táboroztatás; találkozók szervezése és lebonyolítása a szórakoztatás területén;
táncklub szolgáltatások; táncos események szervezése; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése;
tánctermek üzemeltetése; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; telefonos mesemondó szolgáltatások;
telefonos szórakoztatás; telefonos társalgási szolgáltatások szórakoztatási célokra; televíziós díjátadók vendégül
látása [szervezése]; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós vetélkedők
készítése; televíziós szórakoztatás; televíziós zenei koncertek; turnézó előadások [road show-k], mint
szórakoztatási szolgáltatások; tűzijátékok; üdülőközpontok szórakoztatási szolgáltatásai; üdülőtáborok
szórakoztatóközpont szolgáltatásai; ugrálóvárak biztosítása szórakoztatási célokra; vendéglátóipari szolgáltatások
(szórakoztatás); versenyekkel kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; versenypályákon nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; versenyzéssel kapcsolatos tájékoztatás telefonon; vetélkedők, versenyek szervezése;
vetélkedőkhöz kapcsolódó szórakoztatási szolgáltatások; vezeték nélküli televíziós közvetítésen keresztüli
szórakoztatás; videofilmek bemutatása; videojáték-szolgáltatások; videókönyvtári szolgáltatások; videós
szórakoztató szolgáltatások; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; vizuális szórakoztatás
szervezése; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások; zártláncú
televíziós szórakoztató szolgáltatások; zenei rendezvények szervezése; zenei versenyek szervezése; zenés show-k
készítése; zenés szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; braille-átírás;
braille-fordítás; fordítási szolgáltatások; jelbeszéd fordítása; tolmács- és fordítói szolgáltatások; tolmács
szolgáltatások; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; jegyfoglalási szolgáltatások sportrendezvényekre;
jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős
rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; jegyfoglalási szolgáltatások színházi előadásokra;
jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz; jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez;
jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];
jegyinformációs szolgáltatások e-sporteseményekhez; mozijegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; színházi
foglalási szolgáltatások; színházi jegyfoglalási szolgáltatások.
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( 111 ) 237.364
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02766
( 220 ) 2021.07.15.
( 732 ) MAGIC TOOLS MUNKAVÉDELMI Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 740 ) Hajdan Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 237.365
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02938
( 220 ) 2021.08.03.
( 732 ) Gyuricza László, Budapest (HU)
( 740 ) Gulácsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lightmyhouse
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 237.379
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 20 02672
( 220 ) 2020.09.08.
( 732 ) Füleki Bálint, Budapest (HU)
( 541 ) MOBILSOFA
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 237.382
( 151 ) 2022.03.07.
( 210 ) M 19 01795
( 220 ) 2019.06.06.
( 732 ) Weinkellerei Hechtsheim GmbH, Mainz (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SANKT URSULA
( 511 ) 33

Borok; habzóborok, pezsgők.

( 111 ) 237.384
( 151 ) 2022.03.09.
( 210 ) M 21 03108
( 220 ) 2021.08.26.
( 732 ) Nemzetközi Beruházási Bank, Budapest (HU)
( 740 ) Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

Nyomtatványok; nyomtatott publikációk; magazinok, revük [időszaki lapok]; poszterek; könyvek; újságok;

könyvecskék, brosúrák; szórólapok; noteszok; naptárak; scrapbook [családi albumok]; formanyomtatványok,
űrlapok; hírlevelek; katalógusok; prospektusok; nyomtatott jelentések.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzleti értékelések; piackutatás; kereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos információk nyújtása; üzleti statisztikai
információk szolgáltatása; üzleti információ; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás;
kommunikáció átírása [irodai funkciók].
36

Balesetbiztosítás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; pénzügyi elemzések; bérházak kezelése; garancia

szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó
ügynöki tevékenység; tőkebefektetés, tőkeberuházás; jótékonysági célú gyűjtések; csekk ellenőrzés;
elszámolóházak; hitelügynökségek, hitelirodák; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi
szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; faktorálás; vagyonkezelés; pénzügyi
tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi menedzsment; pénzügyi
szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; tűzkár elleni biztosítás; költségvetési értékelés;
elektronikus tőkeátutalás; garanciák; betegségbiztosítás; hitelbérlet; online banki szolgáltatások; ingatlanügynöki
tevékenység; részletfizetési hitelnyújtás; biztosításközvetítés; biztosítási tanácsadás; biztosítási információs
szolgáltatás; értékutalványok kibocsátása; utazási csekkek kibocsátása; mezőgazdasági ingatlanok bérlése;
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; zálogház szolgáltatások; életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás];
hajókárbiztosítás; jelzálogbank; gyűjtések szervezése; gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanügynökségek;
ingatlanok értékbecslése; ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon-kezelés; lakbér beszedés; irodahelyiségek
bérbeadása; lakások bérbeadása; takarékpénztár szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdei
árfolyamjegyzés; adóbecslések; ingatlanügyletek; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.
41

Akadémiák [oktatás]; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; oktatás biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; élő előadások bemutatása; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; sportversenyek rendezése; partik tervezése [szórakoztatás].
42

Számítógép-programozás; szoftvertervezés; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes rendszerek tervezése; építési tervkészítés; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása
elektronikus médiába; számítógépes programok másolása; mérnöki munkák, szolgáltatások;
környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok
készítése; műszaki kutatás.
43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; üzleti célú

étkeztetési szolgáltatások.
( 111 ) 237.386
( 151 ) 2022.03.09.
( 210 ) M 19 02409
( 220 ) 2019.08.05.
( 732 ) Piac és Profit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. és Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PIAC & PROFIT
( 511 ) 16
35

Magazinok (revük), időszaki lapok; nyomtatott publikációk, újságok.
Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton.
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Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus folyóiratok on-line publikálása; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.
( 111 ) 237.387
( 151 ) 2022.03.11.
( 210 ) M 21 01458
( 220 ) 2021.04.07.
( 732 ) Hársfa Home Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) goldoil
( 511 ) 3

Illatszerek, eszenciaolajok.

( 111 ) 237.389
( 151 ) 2022.03.16.
( 210 ) M 21 03256
( 220 ) 2021.09.10.
( 732 ) Armin Tech Kft., Békéscsaba (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )
( 511 ) 9

Informatikai és audio-, vizuális, multimédiás és fényképészeti készülékek; kommunikációs berendezések;

asztalra vagy gépkocsiba szerelt, hangszóróval egybeépített egységek, amelyek lehetővé teszik kézi
telefonkészülékek kihangosítását; billentyűzetek mobiltelefonokhoz; billentyűzettokok okostelefonokhoz;
dokkolóállomások mobiltelefonokhoz; edzett üveg kijelzővédők okostelefonokhoz; folyadékkristályos védőfóliák
okostelefonokhoz; headsetek mobiltelefonokhoz; kiegészítő akkumulátorok mobiltelefonokhoz; kiegészítő
hangszórók mobiltelefonokhoz; kihajtható tokok okostelefonokhoz; kihangosító eszközök mobiltelefonokhoz;
képernyővédők mobiltelefonokhoz készült fóliák formájában; mobiltelefon tartók, tokok; mobiltelefonokhoz
kialakított tartók; mobiltelefonokhoz kialakított tokok; mobiltelefonokhoz kialakított állványok; okostelefonhoz
használt szelfi botok; telefon adapterek; telefonos csatlakozó zsinórok; mobiltelefon kiegészítők.
( 111 ) 237.390
( 151 ) 2022.03.16.
( 210 ) M 21 03258
( 220 ) 2021.09.10.
( 732 ) BGB Interherb Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MENOSENS
( 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; fertőtlenítőszerek; vitaminkészítmények; étrend- és
táplálékkiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel
tápláló készítmények; multivitaminok; növényi kiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők;
táplálékkiegészítők; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből
kinyert antioxidánsok; gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; lenmag étrend-kiegészítők.
( 111 ) 237.391
( 151 ) 2022.03.16.
( 210 ) M 21 03259
( 220 ) 2021.09.10.
( 732 ) BGB Interherb Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) ARTOFITT
( 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; fertőtlenítőszerek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők;
vitaminkészítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és
nyomelemekkel tápláló készítmények; ásványi étrend-kiegészítők; multivitaminok; növényi kiegészítők;
nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők; kollagén gyógyászati célokra.
( 111 ) 237.393
( 151 ) 2022.03.16.
( 210 ) M 21 02020
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) Tóth Béla 70%, Törökbálint (HU)
Juhász Gábor 30%, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) ITINER WORKSPACE
( 511 ) 16

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

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

Integrált digitális feladatkezelő rendszerekkel kapcsolatos képzések és oktatások szervezése alkotóműhelyek

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

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

szoftvertervezés és -fejlesztés; integrált digitális feladatkezelő szoftverek kidolgozása és üzemeltetése
vállalatirányítási rendszerek területére, pénzügyi és értékesítési folyamatokra, jogi folyamatokra, üzemeltetési és
eszközmenedzsment folyamtokra, humánpolitikai folyamatokra, oktatási programokra, minőségbiztosítási
rendszerekre, banki folyamatokra, biztosítási folyamatokra, általános termelési folyamatokra, értékesítési
folyamatokra, beszerzési folyamatokra, szerződéskezelésekre, számlakezelési folyamatra, számítástechnikai
folyamatokra, üzemeltetési folyamatokra, eszközmenedzsment folyamatokra, humánpolitikai folyamatokra,
minőségellenőrzésre, államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyek folyamataira, számítástechnikai és
programozással kapcsolatos információk nyújtása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés,
adatokkal való visszaélés felderítése; számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfrissítések;
szoftverkarbantartások; szoftvertervezések.
( 111 ) 237.394
( 151 ) 2022.03.16.
( 210 ) M 21 01495
( 220 ) 2021.04.12.
( 732 ) Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 21
25

Logóval, névvel megkülönböztetett bögrék, ajándéktárgyak.
Logóval, névvel megkülönböztetett/ellátott ruházati cikkek, kiegészítők.
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Oktatás biztosítása (felsőoktatás, nyelvoktatás, továbbképzés).

42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

( 111 ) 237.395
( 151 ) 2022.03.16.
( 210 ) M 21 01498
( 220 ) 2021.04.12.
( 732 ) Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 21

Logóval, névvel megkülönböztetett bögrék, ajándéktárgyak.

25

Logóval, névvel megkülönböztetett/ellátott ruházati cikkek, kiegészítők.

41

Oktatás biztosítása (felsőoktatás, nyelvoktatás, továbbképzés).

42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

( 111 ) 237.396
( 151 ) 2022.03.16.
( 210 ) M 21 01494
( 220 ) 2021.04.12.
( 732 ) Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 21

Logóval, névvel megkülönböztetett bögrék, ajándéktárgyak.

25

Logóval, névvel megkülönböztetett/ellátott ruházati cikkek, kiegészítők.

41

Oktatás biztosítása (felsőoktatás, nyelvoktatás, továbbképzés).

42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

( 111 ) 237.399
( 151 ) 2022.03.18.
( 210 ) M 21 01500
( 220 ) 2021.04.12.
( 732 ) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Spółka Akcyjna, Toruń (PL)
( 740 ) Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bella Baby Happy. Jó kezekben az első pillanatoktól.
( 511 ) 3

Kozmetikai folyadékkal átitatott eldobható zsebkendők, vatta kozmetikai használatra, vattából készült áruk

kozmetikai használatra, vattapálcikák kozmetikai célokra.
5

Eldobható pelenkák papírból és/vagy cellulózból, eldobható nadrágpelenkák papírból és/vagy cellulózból,

eldobható higiéniai pelenkák és alátétek.
16

Eldobható papírzsebkendők, papírtörlők, eldobható előkék papírból és/vagy cellulózból.

( 111 ) 237.401
( 151 ) 2022.03.18.
( 210 ) M 21 03643
( 220 ) 2021.10.22.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.
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( 111 ) 237.408
( 151 ) 2022.03.19.
( 210 ) M 21 02614
( 220 ) 2021.06.30.
( 732 ) Bodor Attila, Cegléd (HU)
( 740 ) Földi Julianna Veronika, Budapest
( 541 ) BUDUA
( 511 ) 25

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

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

ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok; kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama ruházat;
kismamaruhák; köpenyek; kordbársony ingek; kordbársony nadrágok; környakas pulóverek; körsálak [ruházat];
kórusi talárok; koszorúslány ruhák; kosztümök; kosztümök szerepjátékokhoz; kötények; kötények [ruházat];
kötényruhák; kötényruhák, ingruhák; kötényruhák, kötények; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lányka
felsőruházat; lányka ruhák; latex ruházat; laza, informális öltönyök; legging nadrágok, cicanadrágok; leplek;
lezser, hétköznapi ingek; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning
nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok;
melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények;
mellények [gilet]; mellények, kötött mellények; mellények [ruházat]; menyasszonyi harisnyatartók; menyasszonyi
ruhák; mezek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; miniszoknyák; monokinik; motorkerékpáros
öltözékek; műbőr ruházat; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek; nadrágok; nadrágok hétköznapi viseletre;
nadrágszoknyák; napozóruhák; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportnadrágok; női alkalmi
ruhák; női felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női ruhák;
nyakbavalók; nyakkendők; nyakkendők (aszkotok); nyakkendők, selyem nyaksálak; nyakmelegítők; nyakpántok
[ruházati cikkek részei]; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak
[sálak]; nyitott nyakú ingek; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; öltöny zakók; öltönyhöz való ingek;
öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; öltönyök férfiak részére; öltözékek a ruházat védelmére; otthoni
köntösök; otthoni ruházat; overallok kismamáknak; overallok, munkaruhák; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok;
parti kalapok [ruházat]; plüssruházat; polár pulóverek; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; poncsók;
pongyolák; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik.
37

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

autómosási szolgáltatások; autótisztítás; csónakok részeinek és tartozékainak karbantartása és javítása; gépjármű
javítása; gépjárművek belső terének javítása; gépjárművek karbantartása; gépjárművek motorjainak tuningolása;
gépjárművek teljeskörű tisztítása; gépkocsi-karosszéria javításával kapcsolatos szolgáltatások; gépkocsi tisztítás
és autómosás; gépkocsik karbantartása és javítása; gépkocsik út menti javítása; járműkárpitozás és javítás;
járműmosás; járműtakarítás; járművek alvázvédelmének szolgáltatásai; járművek átvizsgálása, nagyjavítása;
járművek felújítása; járművek karbantartása, szervizelése és javítása; járművekhez járó alvázrészek és
karosszériák javítása és karbantartása; kerékpárok javítása és karbantartása; légi járművek karbantartása, javítási
szolgáltatások; motorok tuningolása; repülőgépek külső és belső tisztítása; szárazföldi járművek karbantartása és
javítása; bútorasztalos munkák [javítás]; bútorfelújítás, restaurálás; bútorfestés; bútorjavítás; bútorok javítása;
bútorok karbantartása; bútorok lakkozása, fényezése; járműülések kárpitozása; kárpitjavítás; kárpitozás;
konyhabútorok javítása; szekrények javítása; szekrények újraburkolása; újrakárpitozás; ruhajavítás; ruhák
felújítása; ruházat karbantartása és javítása; textiláruk javítása és karbantartása; ülések huzattal való ellátása;
varrás [javítás]; vászonnemű vasalása.
41

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

kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;
audiovizuális bemutatók; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra;
autós ralik, túrák és autóversenyek rendezése; autóverseny pályáknál nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; bálok
szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; bérlet/bérbeadás (rekreációs berendezés/szolgáltatás);
ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; dalírás; dalírási szolgáltatások;
digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zeneszolgáltatás az internetről; díjátadók
vendégül látása [szervezés]; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; dokumentumfilmek készítése
közvetítés céljából; dokumentumfilmek készítése; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; elektronikus könyvtári szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz (beleértve az archív
információkat) szöveg, audio és/vagy video információ formájában; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;
előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;
énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; esküvői szórakoztatás megszervezése; falfestő-művészeti
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szolgáltatások; fantázia sport ligákkal, szövetségekkel kapcsolatos szolgáltatások; felvonulások szervezése;

fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;
helyiségek biztosítása szórakoztatási célokra; információnyújtás a zene terén; interaktív szórakoztatási
szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; internetes adatbázisból származó,
online szórakoztatással kapcsolatos információk nyújtása; jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás
szórakozóhelyekre; kabarék és diszkók; karaoke bár szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatásai;
klubszolgáltatások [diszkó]; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; közösségi klubok szolgáltatásai
szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és kulturális események
szervezése; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; kulturális show-k szervezése; kulturális,
szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; lézerbemutatók, lézershow-k;
lézershow-k [szórakoztatás]; mentorálás; online szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; partik tervezése és
lebonyolítása [szórakoztatás]; partiszervezési szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások;
rádiós szórakoztatás; show-k szervezése és bemutatása; számítógépes adatbázisból vagy internetről online
biztosított szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás; szórakoztatás lézershow-k formájában; szórakoztatás
nyújtása globális kommunikációs hálózaton keresztül; szórakoztatás szépségversenyek formájában; szórakoztatás
telefon útján; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási
célú show-k rendezése; szórakoztatási célú ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási és szabadidős létesítmények
biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató
bemutatók szervezése; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató show-k rendezése; szórakoztató
szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; születésnapi partyrendezvény szervezése; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások; tűzijátékok;
ugrálóvárak biztosítása szórakoztatási célokra; vetélkedők, versenyek szervezése; webrádiós szórakoztatási
szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; zenés show-k készítése; zenés szórakoztatási szolgáltatások;
zenészek által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások; eredeti
felvételek készítése; felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás;
filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés stúdiókban; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon;
korhatár-besorolási szolgáltatások televíziós, filmes, zenés, video- és játéktartalomhoz; rádiós szórakoztató
műsorok készítése; show-k és filmek készítése; videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videók,
videofelvételek készítése; zene rögzítése; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés
céljából; zenei előadás; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei produkciók; élő
előadások bemutatása; élő előadások készítése; élő show-k készítése; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő
zenei előadások; élő zenei koncertek; élő zenei műsorok; élő zenés szolgáltatások; lemezlovasok, DJ
szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; szórakoztatás bűvész show-k formájában; szórakoztatási
szolgáltatások élő show-khoz; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; zene és ének előadás
tartása.
44

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

és szolárium által nyújtott szolgáltatások; barnító szalonok; bőrápolási szolgáltatások; borbély szolgáltatások;
fodrász szolgáltatás; fodrászat; gyantázási szolgáltatások szőr eltávolítására embereknek; hajápolási
szolgáltatások; hajegyenesítő szolgáltatások; hajfonási szolgáltatások; hajgöndörítő szolgáltatások; hajmelírozási
szolgáltatások; hajmosás; hajszínező szolgáltatások; hajvágás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások;
higiéniai szolgáltatások emberek számára; körömápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési
szolgáltatások; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; lábápolási szolgáltatások; manikűr és pedikűr
szolgáltatások; pedikűr szolgáltatások; sminkszolgáltatások; szemöldök-festési szolgáltatások;
szemöldök-formázási szolgáltatások; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; szemöldökfestési szolgáltatások;
szempilla-festési szolgáltatások; szempilla-hosszabbítási szolgáltatások; szempillafestési szolgáltatások;
szempillagöndörítő szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén; szépségápolás emberek
részére; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; szőrtelenítő szolgáltatások
embereknek; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások; testékszerek behelyezése; testékszerek
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felhelyezése; tetoválás; tetoválások kozmetikai lézerkezelése; tetoválások lézeres eltávolítása; tetoválószalonok

szolgáltatásai.
( 111 ) 237.411
( 151 ) 2022.03.19.
( 210 ) M 21 03237
( 220 ) 2021.09.09.
( 732 ) Raposa János Gábor, Balatongyörök (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 541 ) KUKORICA JANCSI
( 511 ) 43

Bár és éttermi szolgáltatások; bankettek szervezése; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre
árusító éttermek; gyorséttermi szolgáltatások; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások;
pizzériák; pub szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; teaházak; tortadíszítések; vendéglátási
szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; étel- és italkészítés; étel- és
italkészítési szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; szolgáltatások italok biztosításához; ételek és
italok felszolgálása.
( 111 ) 237.413
( 151 ) 2022.03.19.
( 210 ) M 21 03248
( 220 ) 2021.09.09.
( 732 ) Dr. Bakonyi György Attila, Pilisborosjenő (HU)
Dr. Bakonyi Tamás, Hajdúböszörmény (HU)
( 740 ) Dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; ambuláns orvosi ellátás; belgyógyászati [orvosi] szolgáltatások; bentlakásos

intézmények orvosi tanácsadási szolgáltatásai; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi
támogatás nyújtása; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; egészségfarmok szolgáltatásai [orvosi];
egészségügyi központok szolgáltatásai [orvosi]; egyéni orvosi tanácsadási szolgáltatások páciensek számára;
egyéni orvosi vizsgálatok; egyéni orvosi vizsgálatok leleteinek kiadása; emberi sejtek eltávolításával, kezelésével
és feldolgozásával kapcsolatos orvosi szolgáltatások; emberi vér eltávolításával, kezelésével és feldolgozásával
kapcsolatos orvosi szolgáltatások; gyógyüdülési szolgáltatások [orvosi]; hallás elvesztésével kapcsolatos orvosi
konzultáció; hőterápia [orvosi]; köldökzsinórvér eltávolításával, kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos
orvosi szolgáltatások; lábak orvosi ápolása; mérgekkel kapcsolatos orvosi információnyújtás; mobil orvosi
rendelői szolgáltatások; orvosi berendezésekkel és műszerekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi
diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi
elemzési szolgáltatások páciensek kezelésével kapcsolatban; orvosi ellátás; orvosi elemzési szolgáltatások
emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi ellátást biztosító intézményt hívó szolgáltatások; orvosi értékelési
szolgáltatások; orvosi és egészségügyi szolgáltatások DNS-sel, genetikával és genetikai vizsgálattal kapcsolatban;
orvosi eszközök kölcsönzése; orvosi felszerelések, berendezések biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; orvosi
információ visszakeresési szolgáltatások; orvosi információk nyújtása; orvosi információs szolgáltatások; orvosi
információszolgáltatás; orvosi jelentések készítésével kapcsolatos szolgáltatások; orvosi jelentések kibocsátása;
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orvosi jelentések összeállítása; orvosi képalkotó szolgáltatások; orvosi kérdésekkel kapcsolatos jelentések

készítése; orvosi kezelés megszervezése; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi konzultáció; orvosi laboratóriumi
szolgáltatások páciensektől levett vérminták elemzésével kapcsolatban; orvosi laboratóriumi szolgáltatások
páciensektől levett minták elemzésével kapcsolatban; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési
szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi laboratóriumokban történő elemzési szolgáltatások
személyek kezeléséhez kapcsolódóan; orvosi műszerekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi
problémákkal kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi segélynyújtási szolgáltatások; orvosi segítségnyújtási
[ellátási] szolgáltatások; orvosi szolgáltatások az onkológia területén; orvosi szolgáltatások sporteseményeken;
orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi szűrési szolgáltatások a szív- és
érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi tájékoztatás; orvosi tájékoztatás
dermatológia területén; orvosi tájékoztatás geriátria területén; orvosi tanácsadás dermatológia területén; orvosi
tanácsadás a megfelelő kerekesszék, komód, emelő szerkezet, járókeret és ágy kiválasztásával kapcsolatban;
orvosi tanácsadás; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; orvosi tanácsadás geriátria területén; orvosi
tanácsadás súlycsökkenés területén; orvosi tanácsadás terhesség terén; orvosi tanácsadási szolgáltatások; orvosi
vizsgálatok; orvosi vizsgálatok, analízisek; orvosi vizsgálatok lebonyolítása; orvosok és más egészségügyi
szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció; őssejtek eltávolításával, kezelésével és feldolgozásával
kapcsolatos orvosi szolgáltatások; regeneráló orvosi szolgáltatások; röntgenvizsgálatok orvosi célokra;
sejtkultúrabanki szolgáltatások orvosi transzplantációhoz; stresszel kapcsolatos orvosi tanácsadás; személyek
kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés; szívvel kapcsolatos orvosi szűrővizsgálatok; táplálkozási
információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó italokról; táplálkozási információk
szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó ételekről; testsúlycsökkentéssel kapcsolatos orvosi
tanácsadás; vészhelyzeti orvosi segítségnyújtás; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi célú készülékek
bérbeadása; orvosi gépek és berendezések kölcsönzése; orvosi gépek és berendezések kölcsönzésére vonatkozó
információk szolgáltatása; orvosi röntgenberendezések kölcsönzése; speciálisan orvosi kezelési célokra készített
ágyak bérbeadása; készülékek és berendezések bérbeadása az orvosi technológiák terén.
( 111 ) 237.414
( 151 ) 2022.03.19.
( 210 ) M 21 03242
( 220 ) 2021.09.09.
( 732 ) Lasernetworks Kft., Veresegyház (HU)
( 541 ) Tutto Italiano
( 511 ) 41

Oktatás és tanítás; oktatási szövegek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása;

oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési
útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kapcsolódó oktatási
szemináriumok szervezése; kiállítások szervezése oktatási célokra; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási
célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;
oktatási versenyek szervezése; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási szemináriumok
tartása; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási konferenciák szervezése; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás]; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; diákok oktatási
tanfolyamokon való részvételének megszervezése; nyelvi korrepetálás; nyelviskolák működtetése és
nyelvtanfolyamok tartása; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás];
képzések tartása; nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása.
( 111 ) 237.415
( 151 ) 2022.03.19.
( 210 ) M 21 03081
( 220 ) 2021.08.23.
( 732 ) TENSI IDEGENFORGALMI és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Bezsilla Katalin, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

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

36

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

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 237.416
( 151 ) 2022.03.19.
( 210 ) M 21 03241
( 220 ) 2021.09.09.
( 732 ) Vajda Margit, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 511 ) 28

Játékszerek, játékok és játéktárgyak; asztali társasjátékok; társasjátékok; kvízjátékok, fejtörők;

kérdéskészletek társasjátékokhoz; fából készült játékok; kocka formájú logikai kirakójátékok.
( 111 ) 237.417
( 151 ) 2022.03.21.
( 210 ) M 21 03441
( 220 ) 2021.10.01.
( 732 ) PT Indofood Sukses Makmur TbK, Jakarta Selatan (ID)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Instant levesek; tésztás levesek; instant tésztás levesek; szárított hús, szárított baromfihús, szárított

gyümölcs és szárított zöldség levesekhez; [elsősorban] száraz tésztát és levesport tartalmazó tésztás levesek;
húskivonatok, szárított zöldségek, koncentrátumok, étkezési olajok és zsírok; előkészített ételek, amelyek
baromfihúst, húst és zöldségeket tartalmaznak.
( 111 ) 237.418
( 151 ) 2022.03.21.
( 210 ) M 21 03086
( 220 ) 2021.08.24.
( 732 ) Scoptor Film Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Gólkirályság
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;
arcfestés; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching (tréning);
cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető);
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diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó (judo) oktatás; egészségklub

szolgáltatások (egészség és fitnesz); éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális
célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; audio
berendezések kölcsönzése; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás;
filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés
(szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek,
koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés
sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók
(szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás);
jelbeszéd fordítása; kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás); know-how átadása (képzés); fitnesz órák vezetése; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás;
könyvtári szolgáltatások; lemezlovas (DJ) szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés;
modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi
szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); 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;
oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; kulturális
vagy oktatási célú kiállítások szervezése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése (szórakoztatás); rádió- és
televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási
szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);
sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; rádiós szórakoztatás; sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); szövegszerkesztés
(kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés;
tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; vallásoktatás;
varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); vezetett mászótúrák
lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;
videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;
világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós
stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; tolmács szolgáltatások;
sportlétesítmények üzemeltetése; színpadi díszletek kölcsönzése.
( 111 ) 237.420
( 151 ) 2022.03.21.
( 210 ) M 21 03264
( 220 ) 2021.09.13.
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( 732 ) Édes Éden Kft., Saszöged (HU)

( 541 ) EPIK
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 237.421
( 151 ) 2022.03.21.
( 210 ) M 21 02750
( 220 ) 2021.07.14.
( 732 ) Teva Pharmaceuticals International GmbH, Jona (CH)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kezdj el élni kevesebb migrénnel
( 511 ) 16

Nyomtatványok; brosúrák; könyvecskék; szórólapok; tájékoztató nyomtatványok; tájékoztató lapok és

hírlevelek; az előző áruk mindegyike a migrén kezelésével kapcsolatosan.
44

Migrén kezelésére vonatkozó orvosi információk nyújtása.

( 111 ) 237.422
( 151 ) 2022.03.21.
( 210 ) M 21 03267
( 220 ) 2021.09.14.
( 732 ) ALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM, Csongrád (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

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

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

( 111 ) 237.423
( 151 ) 2022.03.21.
( 210 ) M 21 03272
( 220 ) 2021.09.14.
( 732 ) Harmat Szilvia, Budapest (HU)
( 541 ) hunCut
( 511 ) 44

Fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati

szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok; manikűr; manikűr és pedikűr szolgáltatások;
manikűr szolgáltatások.
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( 111 ) 237.424
( 151 ) 2022.03.21.
( 210 ) M 21 02215
( 220 ) 2021.06.03.
( 732 ) Böllér-Ker Kft., Pápa (HU)
( 541 ) Konyhavarázs
( 511 ) 21

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
29

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

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

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; fűszerkeverékek, sóval vagy só nélkül; folyékony fűszerkeverékek; ételízesítők, száraz és folyékony;
fűszer és adalékanyag keverékek élelmiszeripari célra; jég [fagyott víz].
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
( 111 ) 237.425
( 151 ) 2022.03.21.
( 210 ) M 21 03266
( 220 ) 2021.09.14.
( 732 ) Tóth Mihály Alex, Cibakháza (HU)
( 541 ) Glecol
( 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.
( 111 ) 237.426
( 151 ) 2022.03.21.
( 210 ) M 21 03270
( 220 ) 2021.09.14.
( 732 ) Lasernetworks Kft., Veresegyház (HU)
( 541 ) Shakespeare Művek
( 511 ) 41

Nyelviskolák működtetése és nyelvtanfolyamok tartása; nyelvtanfolyamok; nyelvtanfolyamok biztosítása;

nyelvtanfolyamok szervezése.
( 111 ) 237.427
( 151 ) 2022.03.21.
( 210 ) M 21 02916
( 220 ) 2021.08.01.
( 732 ) MedFood Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Somfai és Társa Iparjogi Kft., Budapest
( 541 ) ENNI JÓ - EGÉSZSÉGESEN ÉLNI MÉG JOBB
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Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel
tápláló készítmények; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők;
antioxidáns táplálékkiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi
táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; búzacsíra étrend-kiegészítők; antioxidánsok diétás használatra; búza
étrend-kiegészítők; C-vitamin készítmények; csukamájolaj; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diéta
során használatos antioxidánsok; cukorpótlók cukorbetegeknek; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás
cukor gyógyászati használatra; diétás cukorpótlók gyógyászati alkalmazásra; diétás édesítőszerek gyógyászati
célra; diétás édességek gyógyászati célokra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek
klinikai tápláláshoz; diétás és táplálkozási készítmények; diétás ételek betegek számára; diétás ételek gyógyászati
célokra; diétás ételkészítmények gyógyászati használatra; diétás ételkiegészítők; diétás italok gyógyászati
célokra; diétás készítmények gyermekeknek; diétás készítmények gyógyászati használatra; diétás rostok az
emésztés segítésére; diétás táplálékkiegészítők; diétás termékek betegeknek; diétás termékek gyógyászati célokra;
dietetikai főzetek, teák gyógyászati használatra; dietetikus élelmiszerek gyógyászati célokra; élelmi rostok; ételek
cukorbetegeknek; ételek orvosilag korlátozott diétákhoz; étrend- és táplálékkiegészítők; étkezést helyettesítő,
táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő italkeverékek;
étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők
emberek és állatok részére; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítőként használható
gyógyélelmiszerek; étvágycsökkentők; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra; étrendkiegészítők
gyógyászati célokra; fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták; fogyasztó tea orvosi használatra; főleg ásványi
anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi
táplálékkiegészítők; folsavat tartalmazó étrend-kiegészítők; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony
táplálékkiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálék-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; gabonafélék
feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; ginzengből készült élelmiszertermékek
gyógyászati célokra; ginzenget tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; glükóz élelmiszeradalékként,
gyógyászati célokra; gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsnektárok; gyógyászati célokra kialakított
diabetikus gyümölcsléitalok; gyógyászati célra alkalmas, liofilizált hús; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva
szárított hús; gyógyászati célra alkalmas, liofilizált élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított
élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati célú élelmiszer kiegészítők;
gyógyászati használatra kialakított csökkentett sótartalmú kenyér; gyógyhatású állateledel-kiegészítők;
gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák;
gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok;
gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; gyógyszeres táplálékkiegészítők;
gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák; halolaj gyógyászati célokra;
hordozó anyagok ételkiegészítők felszívódását segítő tablettabevonatok formájában; humán étrendkiegészítők;
keményítő diétás felhasználásra; L-karnitin fogyókúrához; lenmagolaj étrend-kiegészítők; lenmag
étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; módosított böjthöz használt diétás ételkiegészítők;
multivitamin készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem
gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; növényi kiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és
táplálékkiegészítők; pezsgő vitamintabletták; porított fehérje étrend kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;
probiotikus kiegészítők; prebiotikus kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők
állatoknak; szója izoflavon étrend-kiegészítők; szójafehérje étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők;
táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati
használatra; táplálkozási kiegészítők; tápláló italkeverék étkezés helyettesítőjeként való használatra; vegyes
vitaminkészítmények; terhességi vitaminok; vitamin cseppek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitamin- és
ásványianyag-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitamin kiegészítők vesedialízishez;
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vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminnal dúsított italok gyógyászati

célokra; vitaminok és vitamin-készítmények; vitamintabletták; zsírbontó faktort tartalmazó készítmények; vörös
ginzenget tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; vörös ginzengből készült élelmiszertermékek
gyógyászati célokra; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; tisztítóoldatok gyógyászati alkalmazásra.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; csoportos rekreációs,

szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; diákok rekreációs,
szabadidős tevékenységekben való részvételének megszervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és
konferenciák szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú
rendezvényszervezés; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; nyári táborok [szórakoztatás
és oktatás]; oktatás és tanítás; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel
kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős célú
ünnepségek szervezése; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások; sportfoglalkozások
szervezése nyári táborokhoz; sport és fitnesz; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős, rekreációs
tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; táboroztatás;
üdüléssel, kikapcsolódással kapcsolatos információ; aerobik tanfolyamok; aerobik versenyek; coaching; coaching
[tréning]; csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények
foglalása; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; egészség- és fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek
szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; erősítő és kondicionáló edzés;
erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos
képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények
biztosítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás;
fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai edzettséggel
kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai erőnléti oktatás; focimeccsek
szervezése, rendezése és lebonyolítása; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában
tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; kerékpáros események szervezése; közösségi
sportrendezvények szervezése; lovaglótáborok, lovastáborok; pilates oktatás; sport klub szolgáltatások; sport- és
szabadidős tevékenységek; sportedzői tevékenység; sportesemények és sportversenyek szervezése;
sportesemények megszervezése; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatás, edzés és irányítás; sportrendezvények
szervezése és lebonyolítása; sportszolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos
képzési szolgáltatások; sporttevékenységek; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos
tanfolyamok; sportversenyek rendezése; súlyzós edzés oktatása; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés];
személyi edzői szolgáltatások; testedzés felügyelete; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzési,
testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedzéssel kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedző órák; testnevelés; testnevelési oktatás; torna
oktatás; tornák szervezése; aerial fitness oktatás; biológiai témákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; diétával
kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; diétával kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; egészséggel
és biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel
kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészségüggyel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségügyi és wellness képzés; egészségügyi oktatási szolgáltatások;
egészségügyi problémák elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; egészségügyi tanfolyamok szervezése;
egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi];
étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül;
fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fitnesztréninggel kapcsolatos információk
rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; fizikai erőnléttel kapcsolatos utasítások felnőtteknek és
gyerekeknek; fogyással kapcsolatos oktatási tanfolyamok; gyógyászati továbbképző tanfolyamok biztosítása;
gyógyászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyógyászattal kapcsolatos tanfolyamok; gyógynövényekkel
kapcsolatos oktatás; gyógynövénytani képzés; homeopátiás képzés; képzés élelmiszerek bemutatása terén; képzés
és oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése; képzések tartása;
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képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú műhelyek;

képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési szolgáltatások a gyógyászati rendellenességek és
kezelésük terén; képzési szolgáltatások foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatban; képzési tanácsadás; képzési
vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; meditációs képzés, tréning;
meditációs gyakorlatok tanítása; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása;
oktatás, tanítás; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok terjesztése; oktatási célú bemutatók rendezése;
oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú kiállítások
rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú
kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú
szemléltetés nyújtása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások a
foglalkozás-egészségügy és -biztonság terén; oktatási és képzési szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz
kapcsolódóan; oktatási információs szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási konzultációs
szolgáltatások; oktatási szemináriumok; oktatási szolgáltatások az egészségügy területén; oktatási szolgáltatások
coaching formájában; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási útmutatás; oktató játékok szervezése; oktató
jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; online oktatás biztosítása számítógépes
adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online oktatás biztosítása; orvosi, egészségügyi képzés és tanítás;
orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; orvosi képzéssel kapcsolatos tanácsadás; orvosi témájú oktatási
tanfolyamok lebonyolítása; orvostudománnyal kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; rekreációs célú
kiállítások lebonyolítása; sportoktatás; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk; sportoktatás
szervezése; szabadidős elfoglaltságokkal kapcsolatos képzés; szabadidős és képzési szolgáltatások; szakmai
műhelyek és tanfolyamok szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok;
szépségápolási képzés; szépségápolási, kozmetikai oktatás; szépségápolási, kozmetikai iskolák szolgáltatásai;
szépségterápiával kapcsolatos oktatási szemináriumok; szépségterápiával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
szerszámiparral kapcsolatos ifjúsági képzési programok szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanfolyamok szervezése;
tanfolyamszervezés; tanítás orvosi területen; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; táplálkozásoktatási
szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatás; táplálkozással kapcsolatos órák tartása; táplálkozással
kapcsolatos oktatás [nem gyógyászati]; táplálkozással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testi egészség oktatás;
testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása;
testnevelési szolgáltatások; testneveléssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül;
testsúlycsökkentéssel kapcsolatos órák lebonyolítása; testsúlyszabályozással kapcsolatos órák lebonyolítása;
tudományos célú vásárok szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; sporttal
kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; személyiségfejlesztő
tréning; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; szemináriumok
rendezése és lebonyolítása; tudományos tanfolyamok; workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és
rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; workshopok és szemináriumok rendezése;
zenei szórakoztatás szervezése; filmgyártás oktatási célokra; oktatási beszámolók készítése; oktatási célú hang- és
videofelvételek készítése; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatási filmek gyártása; oktatóvideók készítése;
video- és DVD-filmgyártás; zenei produkciók; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi
közvetítés céljából; zenei szórakoztató műsorok készítése; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások
szervezése oktatási célokra; kiropraktikai képzés; kozmetikai, szépségápolási oktatás; munkaköri oktatás;
oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási
bizonyítványok odaítélése; természetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; természetvédelemmel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások.
44

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

kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; diéták tervezése és ellenőrzése; diétás és táplálkozási tanácsadás; diétával
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; dietetikai szolgáltatás; dietétikai tanácsadás; dietetikai tanácsadó
szolgáltatások [orvosi]; dietetikus által nyújtott szolgáltatások; egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel
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kapcsolatos információnyújtás; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészségfürdő szolgáltatások; egészségügyi
ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügy; egészségügyi információk nyújtása;
egészségügyi információnyújtás globális számítógépes hálózaton keresztül; egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos
jelentések készítése; egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; egészségügyi kockázatértékelés;
egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi központok szolgáltatásai; egészségügyi szolgáltatások nyújtása;
egészségügyi szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások;
egészségügyi szűrés; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; egészségvédelemmel, egészségügyi
ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; elektroterápiás szolgáltatások fizikoterápiához;
életmód-tanácsadás egészségügyi célokra; étrendi és táplálkozási útmutatás; fizikai állóképességi felmérések;
fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; fizikai vizsgálatokra vonatkozó tájékoztatás;
fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások;
foglalkozás-terápiával kapcsolatos tanácsadás; foglalkozás terápia és rehabilitáció; fogyással kapcsolatos
tanácsadó szolgáltatások; fogyással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyókúrához kapcsolódó tanácsadó
szolgáltatások; fogyókúrás programok tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; fogyókúrás programokkal
kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati célú pilates; gyógyászati és egészségügyi klinikai szolgáltatások;
gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógynövényes orvoslás; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi
ellátás; homeopátiás klinikai szolgáltatások; homeopátiás egészségügyi kezelések; hidroterápia [vízgyógyászat];
hang- és beszédterápiás szolgáltatások; idős emberekkel kapcsolatos életvezetési [egészségügyi] tanácsadás;
információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról; irányított egészségügyi szolgáltatások;
lábmasszázs szolgáltatások; masszázs; meditációs szolgáltatások; mentális egészség szolgáltatások; orvosi
nyilvántartási szolgáltatások online biztosítása fogászat kivételével; rehabilitációs célú edzési lehetőségek
biztosítása; relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; sportmasszázs; súlycsökkentés,
étrendtervezés és -felügyelet; súlycsökkentő diéta tervezési szolgáltatások; súlycsökkentő programok felügyelete;
súlykezelési szolgáltatások; súlyszabályozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; egészségfarmok
szolgáltatásai [orvosi]; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadási
szolgáltatások; egészségügyi felmérések, nevezetesen edzettség felmérés; egészségügyi ellátás; egészségügyi
ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának
felméréséhez; egyéni orvosi tanácsadási szolgáltatások páciensek számára; egyéni orvosi vizsgálatok;
egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak kezelésére; fizikális vizsgálati szolgáltatások; gyógyászati
tájékoztatás az egészségügyi ágazatban; gyógyászati tanácsadási szolgáltatások; gyógyászati vizsgálati
szolgáltatások betegségek diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban; gyógyászati termékekkel kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; magánkórházi szolgáltatások; mobil orvosi rendelői szolgáltatások;
orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi elemzési szolgáltatások páciensek kezelésével
kapcsolatban; orvosi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi ellátás; orvosi értékelési
szolgáltatások; orvosi információk nyújtása; orvosi információs szolgáltatások; orvosi információszolgáltatás;
orvosi jelentések készítésével kapcsolatos szolgáltatások; orvosi jelentések kibocsátása; orvosi jelentések
összeállítása; orvosi képalkotó szolgáltatások; orvosi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; orvosi kezelés
megszervezése; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi konzultáció; orvosi tanácsadási szolgáltatások; orvosi
vizsgálatok; orvosi tanácsadás; orvosi vizsgálatok lebonyolítása; orvosi vizsgálatok, analízisek; regeneráló orvosi
szolgáltatások; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés; tanácsadás idős emberek
egészségügyi szükségleteivel kapcsolatban; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében
fogyasztandó italokról; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó ételekről;
testsúlycsökkentéssel kapcsolatos orvosi tanácsadás; mentális rehabilitációs szolgáltatások; viselkedéselemzés
orvosi célokra; biogyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos tanácsadás és tájékoztatás; tanácsadási és
tájékoztatási szolgáltatások az interneten keresztül gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatban; a test és a lélek
egészségét és jóllétét szolgáló gyógyfürdői szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; karcsúsító
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kezelések; jakuzzi, pezsgőfürdő szolgáltatások; karcsúsító szalonok szolgáltatásai; kollagénindukciós kezelési

szolgáltatások [mikro-needling]; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; szépségápolás; szépségápolás emberek
részére; szépségszalonok; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás
területén; tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; zsírlebontással kapcsolatos egyéni
gyógyászati szolgáltatások; zsírleszívási szolgáltatások.
( 111 ) 237.428
( 151 ) 2022.03.21.
( 210 ) M 21 03099
( 220 ) 2021.08.25.
( 732 ) Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Westside Garden
( 511 ) 35
36

Reklámozás.
Ingatlanügyletek.

( 111 ) 237.429
( 151 ) 2022.03.21.
( 210 ) M 21 02921
( 220 ) 2021.08.02.
( 732 ) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Zománc- és üvegfestő, opálosító vegyszerek; vegyi anyagok festékek, színezékek gyártásához; színélénkítő

vegyszerek ipari használatra; ipari ragasztók; iparban használatos ragasztók; oldószerek lakkokhoz; enyvek
falakhoz; vegyi készítmények festékgyártáshoz; feldolgozatlan műgyanták.
2

Festékek; politúrok; lakkok és zománcok; korróziógátló készítmények; fakonzerváló szerek; beltéri és kültéri

festékek; enyvfestékek; baktériumölő festékek; tűzálló festékek; lerakódást gátló festékek; zománcok festékek
formájában; fixálóanyagok; díszbevonatok festék formájában; jelölőanyagok utakhoz festékek formájában;
kerámiafestékek; tinktúrák és színezőanyagok; fémvédő készítmények; rozsda elleni olajok; festékhígítók;
festékekhez használt kötőanyagok; nyers természetes gyanták; festék spray-k; lakkspray-k; bevonóanyagok
[festékek]; alapozók, primerek; gipszhabarcs; alapozóként használt bevonatok.
17

Szigetelő festékek; szigetelő olajok; szigetelő lakkok; szigetelőszalagok; szigetelő vakolat; tömítőkitt;

tömítő és szigetelő anyagok; félkész gyanták.
19

Nem fém építőanyagok; cement; habarcs építési célokra; cement keverékek; cementtartalmú falbevonatok;

gipszvakolat; homlokzati vakolat; texturált betonfelületek; glettelő anyagok; esőcsatornák, nem fémből, építési
célokra.
35

Hirdetési és reklámszolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; értékesítési adminisztráció; üzleti

arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; értékesítési kimutatások kezelése; kereskedelmi marketing (nem
értékesítés); építőanyagokkal és építési felületek anyagaival kapcsolatos nagykereskedelmi és kiskereskedelmi
szolgáltatások; termékértékesítési információk; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése.
A rovat 70 darab közlést tartalmaz.
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