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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

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

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

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

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

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

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

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

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

(60)

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

(98)

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

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

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9
T1
T2
T3
T4
T5

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

(553) mozgás- vagy multimédia
Egyezmény szerinti felszólalási elmegjelölés
járásban módosítással fenntartott
(554) térbeli megjelölés
európai szabadalmak szövege for(555) hologrammegjelölés
dításának benyújtásáról
(556) hangmegjelölés
T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos
Egyezmény szerinti korlátozási ellapjában történő közzététel
járásban módosítással fenntartott
napja
európai szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
(591) szín- vagy színes megjelölés
T7 Korlátozott európai szabadalom
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
adatai
szövege fordításának bibliográfiai
(641) megosztás esetén a korábbi
adataiban
bejelentés ügyszáma
T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
(646) megosztás esetén a korábbi
szövege fordításában
védjegy lajstromszáma
T10 Európai szabadalom igénypontokon
(660) a belső elsőbbség adatai
kívüli szövegének magyar nyelvű
(700) A jogosult, a képviselő és az engefordítása
délyes adatai
U8 Helyreigazítás a használati minta(731) bejelentő
oltalmi leírások bibliográfiai adata(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
iban
lajstrom szerinti jogosult vagy
U9 Helyreigazítás a használati mintaa lajstromozási eljárásban
oltalmi leírásokban
résztvevő bejelentő
(740) képviselő
Védjegy és földrajzi árujelző adatok
(791) engedélyes
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)
A rovatok rendezési elvei
(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám
(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszűnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja
(200) Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
(250) a bejelentés benyújtásának
helye
(300) Uniós elsőbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő
közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzétételt tartalmazó lap száma
(500) Egyéb adatok
(511) az árujegyzék vagy a termékjegyzék a Nizzai Megállapodás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel
(540) a földrajzi árujelző megnevezése
(541) a megjelölés közönséges
írásmóddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(552) pozíció- vagy mintázat megjelölés
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A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési
mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott formatervezési mintaoltalmak adatai
a Locarnói Megállapodás szerinti osztályonként csoportosítva, az első helyen
szereplő bejelentők nevének betűrendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
meg.
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
négyjegyű kódok az adott rovatok tartalmára utalnak a WIPO 17. szabványa
szerint.
A szabadalmi bejelentések közzététele
című rovatban a T betűvel kezdődő dokumentumszám az 1996. január 1-je előtti
bejelentési nappal rendelkező teljes
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő dokumentumszám halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
bejelentések az ügyszám, a megadott
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajstromszám szerinti sorrendben jelennek
meg.
A védjegy és földrajzi árujelző bejelentések a bejelentők nevének betűrendjében,
a lajstromozások lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 21 02197
( 220 ) 2021.06.02.
( 731 ) Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PUREFLO
( 511 ) 40

Ivóvízszűrő és tisztító egységek bérbeadása.

( 210 ) M 21 02362
( 220 ) 2021.06.14.
( 731 ) Takács Bence, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Major Szilvia Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Marketing szolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; médiakapcsolati szolgáltatások.

( 210 ) M 21 02363
( 220 ) 2021.06.14.
( 731 ) Takács Bence, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Major Szilvia Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; médiakapcsolati szolgáltatások; marketing szolgáltatások.

( 210 ) M 21 02384
( 220 ) 2021.06.15.
( 731 ) Leighton Agrio Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fejes Ágnes, Pilisszentiván
( 541 ) 4Fire
( 511 ) 4

Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

( 210 ) M 21 02538
( 220 ) 2021.06.24.
( 731 ) MVZ-NET 2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vadász Anikó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása
M738
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kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;
adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;
adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti
üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek];
célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások;
felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények
szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;
fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi
készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz; kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása
[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];
időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és
irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és
adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások
művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;
közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy
kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci
tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran
közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása
mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;
számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;
távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások
megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;
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televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos
szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti
hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti
konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások
potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment
előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések
tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;
vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti
irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
36

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

adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; árajánlatok előkészítése költségbecslési célokra; a
szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; balesetbiztosítás; bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok;
bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási
információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;
biztosításközvetítés; crowdfunding [közösségi finanszírozás], csekk ellenőrzésék; szerek értékbecslése;
elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); életbiztosítás;
elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálás; fejlesztési költségek pénzügyi
felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi;
finanszírozási szolgáltatások; garancia szolgáltatások (1); garancia szolgáltatások (2); gondoskodási alap
szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelbérlet; hitelkártyák
kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanközvetítés; ingatlanok
bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;
ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; javítási
költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálogbank; jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más
résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó ügynöki
tevékenység; kölcsön [finanszírozás]; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése; lakások
bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai
értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari
projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi
értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk
nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,
támogatás; pénzügyi tanácsadás; régiségek értékbecslése; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása
[apartmanok]; széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1);
tőkebefektetés, tőkeberuházás (2); tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki
tevékenység (1); tőzsdeügynöki tevékenység (2); tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;
vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; virtuális
valuták elektronikus átutalása; virtuális valuták pénzügyi átváltása; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik
felek számára; zálogház szolgáltatások (1); zálogház szolgáltatások (2).
( 210 ) M 21 02725
( 220 ) 2021.07.12.
( 731 ) Tatabányai Szakképzési Centrum, Tatabánya (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari eiemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 02761
( 220 ) 2021.07.13.
( 731 ) ATV Első Magyar Magántelevíziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A GÉNIUSZ
( 511 ) 9

Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok
elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;
anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,
kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök
[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áramegyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók
(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok
elemekhez; árbócok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;
asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;
audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;
autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi
célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,
hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó
automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére
szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;
biochipek; biometrikus azonosító kártyák; biometrikus útlevelek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez;
biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók; biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és
sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; biztosíték huzalok;
biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1);
bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvár ólomüvegek; búvárpipák,
légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált
áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozások,
kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés];
csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppentők mérésre, nem
gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák; demagnetizáló
készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók méréshez; derékszög
vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák [akusztika];
diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések,
nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális
könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek;
DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazó dobozok
[elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazó hüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző
háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek
vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek
(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;
elektromos csatlakozók, konnektor dugók; elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos
elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3);
elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek
hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek
autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok;
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elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó

készülékek; elektromos tekercsek, elektromos veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők,
vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus
belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív
táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók;
elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek;
elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő
készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztó
pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek];
ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök
virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált
röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint
védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok
[adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai
használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti
állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök
tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok
szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;
fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési
balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres,
nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2);
feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések;
filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló
fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők;
fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló
készülékek; fotóvillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok;
frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fülhallgatók
távközléshez: fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek;
gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS
készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők;
gyűrű méretező; hajlékony lemezek, flopilemezek; hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek;
hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek;
hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek; hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek;
hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró
kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok; hangvezetők, hangcsatornák; hanyattegerek,
trackball-ok[számítógépes eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez
(1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak
[fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hitelkártya terminálok;
hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők;
hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző
készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;
huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;
infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri chipek; integrált
áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős terminálok;
interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs készülékek,
nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk,
tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések; jegynyomtatók;
jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőcsörgők haszonállatok
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tereléséhez; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök]

számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok
[elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő
készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék
laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek
diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek
[PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2); kihangosító
készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális
kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok;
kompakt lemezek; CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék;
kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem
robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa
berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek;
központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi
használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED];
laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1);
laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok;
laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek
búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek
légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,
dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;
lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető
csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus
pénztárcák [e-pénztárcák]; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz;
letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; letölthető számítógépes játékszoftverek;
letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek
nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek;
lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;
lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses
adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]
berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;
mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];
matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák: mechanizmusok érmével működő berendezésekhez,
készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;
mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;
mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);
mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő,
tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;
mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai
műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz mikrométerek;
mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];
monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök;
munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső
mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];
nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez;
napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;
nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő
eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek
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[lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási

készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi -); operációs rendszer
programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok;
optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai
szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére;
orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló
készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolásérzékelők járművekhez; parkolóórák;
pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok;
petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők;
polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk
újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari
használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon
készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok [elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő
készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták
fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek
nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás
elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra;
savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;
sebességjelzők; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,
sófokolók; sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötétüveg, lemez keretei
[fényképészet]; speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok;
spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő
berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó
berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek;
számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes játékszoftverek, rögzített; számítógépes képernyővédő
szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok,
rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó
tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória
eszközök; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet];
szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány
jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek;
szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;
szemüvegzsinórok; szenzoros kesztyűk; szerszám befogó- és vezető mérőműszerek; szervesfény kibocsátó diódák
[OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók;
szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz;
színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2);
szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók];
szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus
berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép tokok; tachométerek; tanító
robotok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek
[távközlés] (1); távadók, transzmitterek [távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek;
távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek;
távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek,
kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számláló szerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok
mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs készülékek ékszerek formájában;
teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak;
termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; testhevederek teheremeléshez; tesztelő készülékek nem
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gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi

asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);
tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások
elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;
túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk
tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,
tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;
tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; TV-súgógépek; ujjbőségmérők;
ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;
üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló
szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];
varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;
védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;
védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti
berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek
[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli
telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;
videomagnók, képmagnók; videotelefonok; videovetítők, projektorok; világítástechnikai ballasztok
[áramkorlátozó elemek]; világító jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek
fényszórók felszerelésére; villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők;
viselhető számítógépek; visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők,
hidrométerek; vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód
leolvasók; vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók
[fényképészet] (1); zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok];
zsebszámológépek.
38

Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása
számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];
hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás
hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];
mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel;
okostelefonok bérbeadása; podcastok átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások
[rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón
keresztüli kommunikáció biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia
szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési
útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs
csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex
szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia
szolgáltatások; video on- demand közvetítések.
41

Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri
akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények
szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai;
divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség
és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés;
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bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása
szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális
célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás,
kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; fitneszórák vezetése; 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; kalligrafiai [szépírási] szolgáltatások;
karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések
kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
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; online elektronikus kiadványok
biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik
tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; 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;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); 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; személyi edző szolgáltatások
[fitneszedzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós
szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; 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.
( 210 ) M 21 02762
( 220 ) 2021.07.13.
( 731 ) ATV Első Magyar Magántelevíziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok
elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;
anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,
kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök
[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók
(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok
elemekhez; árbócok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;
asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;
audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;
autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi
célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,
hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó
automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére
szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;
biochipek; biometrikus azonosító kártyák; biometrikus útlevelek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez;
biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók; biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és
sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; biztosíték huzalok;
biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1);
bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvár ólomüvegek; búvárpipák,
légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált
áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozások,
kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés];
csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppentők mérésre, nem
gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák; demagnetizáló
készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók méréshez; derékszög
vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák [akusztika];
diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések,
nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális
könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek;
DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazó dobozok
[elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazó hüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző
háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek
vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek
(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;
elektromos csatlakozók, konnektor dugók; elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos
elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3);
elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek
hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek
autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok;
elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó
készülékek; elektromos tekercsek, elektromos veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők,
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belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív
táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók;
elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek;
elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták; nem robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő
készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztó
pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek];
ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök
virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált
röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint
védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok
[adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai
használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti
állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök
tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok
szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;
fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési
balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres,
nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2);
feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések;
filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló
fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők;
fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló
készülékek; fotóvillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok;
frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fülhallgatók
távközléshez: fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek;
gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS
készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők;
gyűrű méretező; hajlékony lemezek, flopilemezek; hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek;
hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek;
hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek; hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek;
hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró
kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok; hangvezetők, hangcsatornák; hanyattegerek,
trackball-ok[számítógépes eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez
(1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak
[fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hitelkártya terminálok;
hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők;
hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző
készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;
huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;
infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri chipek; integrált
áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős terminálok;
interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs készülékek,
nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk,
tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések; jegynyomtatók;
jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőcsörgők haszonállatok
tereléséhez; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök]
számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok
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[elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő

készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék
laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek
diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek
[PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2); kihangosító
készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális
kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok;
kompakt lemezek; CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék;
kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem
robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa
berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek;
központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi
használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED];
laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1);
laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok;
laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek
búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek
légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,
dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;
lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető
csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus
pénztárcák [e-pénztárcák]; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz;
letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; letölthető számítógépes játékszoftverek;
letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek
nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek;
lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;
lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses
adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]
berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;
mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];
matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák: mechanizmusok érmével működő berendezésekhez,
készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;
mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;
mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);
mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő,
tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;
mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai
műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz mikrométerek;
mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];
monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök;
munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső
mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];
nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez;
napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;
nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő
eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek
[lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási
készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi -); operációs rendszer
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programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok;

optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai
szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére;
orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló
készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolásérzékelők járművekhez; parkolóórák;
pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok;
petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők;
polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk
újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari
használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon
készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok [elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő
készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták
fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek
nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás
elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra;
savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;
sebességjelzők; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,
sófokolók; sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötétüveg, lemez keretei
[fényképészet]; speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok;
spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő
berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó
berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek;
számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes játékszoftverek, rögzített; számítógépes képernyővédő
szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok,
rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó
tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória
eszközök; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet];
szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány
jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek;
szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;
szemüvegzsinórok; szenzoros kesztyűk; szerszám befogó- és vezető mérőműszerek; szervesfény kibocsátó diódák
[OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók;
szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz;
színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2);
szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók];
szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus
berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép tokok; tachométerek; tanító
robotok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek
[távközlés] (1); távadók, transzmitterek [távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek;
távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek;
távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek,
kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számláló szerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok
mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs készülékek ékszerek formájában;
teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak;
termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; testhevederek teheremeléshez; tesztelő készülékek nem
gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi
asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);
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tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások

elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;
túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk
tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,
tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;
tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; TV-súgógépek; ujjbőségmérők;
ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;
üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló
szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];
varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;
védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;
védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti
berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek
[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli
telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;
videomagnók, képmagnók; videotelefonok; videovetítők, projektorok; világítástechnikai ballasztok
[áramkorlátozó elemek]; világító jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek
fényszórók felszerelésére; villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők;
viselhető számítógépek; visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők,
hidrométerek; vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód
leolvasók; vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók
[fényképészet] (1); zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok];
zsebszámológépek.
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Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása
számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];
hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás
hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];
mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel;
okostelefonok bérbeadása; podcastok átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások
[rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón
keresztüli kommunikáció biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia
szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési
útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs
csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex
szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia
szolgáltatások; video on demand közvetítések.
41

Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri
akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények
szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai;
divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség
és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások
bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása
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célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás,
kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; fitneszórák vezetése; 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);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések
kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
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; online elektronikus kiadványok
biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik
tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; 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;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); 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; személyi edző szolgáltatások
[fitneszedzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós
szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; 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.
( 210 ) M 21 02763
( 220 ) 2021.07.13.
( 731 ) ATV Első Magyar Magántelevíziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

M752

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 7. szám, 2022.04.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 9

Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok
elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;
anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,
kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök
[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áramegyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók
(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok
elemekhez; árbócok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;
asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;
audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;
autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi
célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,
hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó
automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére
szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;
biochipek; biometrikus azonosító kártyák; biometrikus útlevelek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez;
biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók; biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és
sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; biztosíték huzalok;
biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1);
bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvár ólomüvegek; búvárpipák,
légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált
áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozások,
kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés];
csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppentők mérésre, nem
gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák; demagnetizáló
készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók méréshez; derékszög
vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák [akusztika];
diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések,
nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális
könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek;
DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazó dobozok
[elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazó hüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző
háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek
vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek
(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;
elektromos csatlakozók, konnektor dugók; elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos
elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3);
elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek
hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek
autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok;
elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó
készülékek; elektromos tekercsek, elektromos veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők,
vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus
M753

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 7. szám, 2022.04.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív

táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók;
elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek;
elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták; nem robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő
készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztó
pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek];
ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök
virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált
röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint
védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok
[adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai
használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti
állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök
tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok
szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;
fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési
balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres,
nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2);
feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések;
filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló
fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők;
fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló
készülékek; fotóvillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok;
frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fülhallgatók
távközléshez: fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek;
gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS
készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők;
gyűrű méretező; hajlékony lemezek, flopilemezek; hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek;
hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek;
hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek; hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek;
hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró
kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok; hangvezetők, hangcsatornák; hanyattegerek,
trackball-ok[számítógépes eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez
(1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak
[fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hitelkártya terminálok;
hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők;
hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző
készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;
huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;
infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri chipek; integrált
áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős terminálok;
interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs készülékek,
nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk,
tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések; jegynyomtatók;
jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőcsörgők haszonállatok
tereléséhez; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök]
számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok
[elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő
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készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék

laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek
diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek
[PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2); kihangosító
készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális
kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok;
kompakt lemezek; CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék;
kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem
robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa
berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek;
központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi
használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED];
laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1);
laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok;
laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek
búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek
légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,
dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;
lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető
csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus
pénztárcák [e-pénztárcák]; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz;
letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; letölthető számítógépes játékszoftverek;
letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek
nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek;
lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;
lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses
adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]
berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;
mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];
matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák: mechanizmusok érmével működő berendezésekhez,
készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;
mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;
mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);
mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő,
tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;
mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai
műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;
mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];
monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök;
munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső
mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];
nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez;
napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;
nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő
eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek
[lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási
készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi -); operációs rendszer
programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok;
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optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai

szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére;
orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló
készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolásérzékelők járművekhez; parkolóórák;
pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok;
petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők;
polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk
újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari
használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon
készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok [elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő
készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták
fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek
nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás
elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra;
savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;
sebességjelzők; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,
sófokolók; sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötétüveg, lemez keretei
[fényképészet]; speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok;
spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő
berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó
berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek;
számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes játékszoftverek, rögzített; számítógépes képernyővédő
szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok,
rögzített(1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó
tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória
eszközök; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet];
szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány
jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek;
szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;
szemüvegzsinórok; szenzoros kesztyűk; szerszám befogó- és vezető mérőműszerek; szervesfény kibocsátó diódák
[OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók;
szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz;
színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező műszerek (I); szintező műszerek (2);
szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók];
szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus
berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép tokok; tachométerek; tanító
robotok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek
[távközlés] (1); távadók, transzmitterek [távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek;
távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek;
távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek,
kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számláló szerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok
mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs készülékek ékszerek formájában;
teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak;
termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; testhevederek teheremeléshez; tesztelő készülékek nem
gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi
asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);
tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások
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elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk
tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,
tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;
tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; TV-súgógépek; ujjbőségmérők;
ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;
üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló
szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];
varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;
védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;
védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti
berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek
[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli
telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;
videomagnók, képmagnók; videotelefonok; videovetítők, projektorok; világítástechnikai ballasztok
[áramkorlátozó elemek]; világító jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek
fényszórók felszerelésére; villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők;
viselhető számítógépek; visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők,
hidrométerek; vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód
leolvasók; vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók
[fényképészet] (1); zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok];
zsebszámológépek.
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Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása
számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];
hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás
hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];
mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel;
okostelefonok bérbeadása; podcastok átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások
[rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón
keresztüli kommunikáció biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia
szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési
útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon
szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs
csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex
szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia
szolgáltatások; video on demand közvetítések.
41

Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri
akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények
szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai;
divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség
és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés;
elektronikus könyvek és folyóiratok online 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
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célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás,

kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; fitneszórák vezetése; 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);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések
kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
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; online elektronikus kiadványok
biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik
tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós
szórakoztatás; 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;
sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); 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; személyi edző szolgáltatások
[fitneszedzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási
információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós
szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; 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.
( 210 ) M 21 03083
( 220 ) 2021.08.24.
( 731 ) Hunion Emission Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HUNION
( 511 ) 12

Elektromos buszok.

( 210 ) M 21 03095
( 220 ) 2021.08.25.
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( 731 ) Cséffalvay Gábor, Schützen (AT)

( 740 ) Seenger Mónika Etelka, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 03422
( 220 ) 2021.09.29.
( 731 ) Vigh Levente, Budapest (HU)
( 541 ) yes.pharma MÁJ+SLIM Zsírbontó ital
( 511 ) 5

Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 21 03434
( 220 ) 2021.09.30.
( 731 ) Szilágyi Architekt Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Homlokzatok helyreállítása; homlokzatok felületének felújítása; szolgáltatások épületek nedvesség elleni

szigetelésére építés során; szigetelőanyagok épületekbe, tetőkbe és szerkezetekbe való beépítése;
szigetelőanyagok beépítése; szigetelési szolgáltatások; épületek szigetelése; külső falak szigetelése; festési
munkák; épületek festése; épületek felújítása; építőipari szolgáltatások; állványozás.
( 210 ) M 21 03435
( 220 ) 2021.09.30.
( 731 ) Nagy Dávid, Budakalász (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások.
Ingatlanközvetítés; ingatlan értékbecslés; ingatlan adminisztráció; ingatlanügynöki szolgáltatások; ingatlan

biztosítások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások megbízásából].
( 210 ) M 21 03483
( 220 ) 2021.10.05.
( 731 ) Vodafone Group Plc, Newbury, Berkshire RG14 2FN (GB)
( 300 ) 573253 2021.07.08. CZ
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Távközlési, telefonos és kommunikációs készülékek és eszközök, mind a mozgatható vagyontárgyaktól

származó és azokkal kapcsolatos információk nyomon követésére, helymeghatározására, küldésére és fogadására;
hordozható telekommunikációs berendezések a mozgatható vagyontárgyakból származó és azokkal kapcsolatos
információk nyomon követésére, helymeghatározására, küldésére és fogadására; viselhető elektronikus
telekommunikációs és számítógépes eszközök a mozgatható vagyontárgyaktól származó és azokkal kapcsolatos
információk nyomon követésére, helymeghatározására, küldésére és fogadására; adatkommunikációs
berendezések és eszközök a mozgatható vagyontárgyaktól származó és azokkal kapcsolatos információk nyomon
követésére, helymeghatározására, küldésére és fogadására; kódolt adatok, szövegek, audioanyagok, ábrák, képek
vagy videoanyagok vagy ezen formátumok kombinációi formájában levő adatok feldolgozására, továbbítására,
tárolására, naplózására, vételére és visszakeresésére szolgáló berendezések és felszerelések, mind a mozgatható
vagyontárgyaktól származó és azokkal kapcsolatos információk nyomon követésére, helymeghatározására,
küldésére és fogadására; vezeték nélküli kézi készülékek és eszközök, GPS nyomkövetők, hordozható
aktivitásmérők, videókamerák, kamerák, mobilalkalmazás szoftverek a mozgatható vagyontárgyaktól származó és
azokkal kapcsolatos információk nyomon követésére, helymeghatározására, küldésére és fogadására; lopásgátló
eszközök nem gépjárművekhez; ingó vagyon helymeghatározására szolgáló készülékek és berendezések; ingó
vagyonról információt küldő és fogadó berendezések; riasztóeszközök, és -berendezések; műholdas
helymeghatározó és navigációs rendszerek; elektromos berendezések sebesség méréséhez; elektronikus útmérő
készülékek; elektronikus tachométerek; elektronikus érzékelők, szenzorok; szirénák; távirányító készülékek; GPS
készülékek; karórák, amelyek adatokat közölnek okostelefonokkal és amelyek lehetővé teszik az ingó javak
nyomon követését vagy földrajzi helymeghatározását, valamint információ küldését és fogadását ingó
vagyontárgyakba és azokból; telematikai készülékek, amelyek lehetővé teszik az ingó javak nyomon követését
vagy földrajzi helymeghatározását, valamint információ küldését és fogadását ingó vagyontárgyakba és azokból;
telematikai szoftverek, amelyek lehetővé teszik az ingó javak nyomon követését vagy földrajzi
helymeghatározását, valamint információ küldését és fogadását ingó vagyontárgyakba és azokból; haptikus
érzékelők, amelyek lehetővé teszik az ingó javak nyomon követését és/vagy földrajzi helymeghatározását,
valamint információ küldését és fogadását ingó vagyontárgyakba és azokból; érintéssel működő berendezések és
készülékek, tapintható monitorok, képernyők, elektronikus kijelzők, kapcsolók, érzékelők, okosszemüvegek és
virtuális vagy kibővített valóság szemüveg, fülhallgató és holografikus projektor, amely olyan készülék részét
képezi, amely lehetővé teszi az ingó javak nyomon követését vagy földrajzi helymeghatározását, valamint
információ küldését és fogadását ingó vagyontárgyakba és azokból; elektronikus szabályzók, vezérlők;
elektronikus vezérlők a felhasználó által érzékelhető jelek átadására; elektronikus vezérlők a felhasználó által
érzékelhető hangok és rezgések átadására; vezeték nélküli vezérlők más elektronikus eszközök működésének
monitorozására és vezérlésére; mobilkészülék-alkalmazásszoftver riasztórendszerekhez, személyes riasztó-,
pánik-, személyhívó- vagy elektronikus üzenetkezelési és válaszrendszerekhez a sürgősségi ellátási szolgálatok
figyelmeztetéséhez; a fent említett áruk egyike sem pénzügyi termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos
használatra.
38

Távközlési nyomkövető szolgáltatások a mozgatható vagyontárgyaktól származó és azokkal kapcsolatos

információk nyomon követésére, helymeghatározására, küldésére és fogadására; a fent említett szolgáltatások
egyike sem pénzügyi termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos használatra.
45

Biztonsági szolgáltatások; biztonsági rendszerek felügyelete; az ingó vagyon távfelügyelete, mentése,

diagnosztizálása és ellenőrzése; ellopott vagyontárgyak felkutatása; vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatások;
egyének védelméhez kapcsolódó biztonsági szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; fizikai
M760

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 7. szám, 2022.04.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
biztonsági tanácsadás; beléptetéssel és videó megfigyeléssel kapcsolatos biztonsági szolgáltatások előfizetői

telefonhívások figyelése és vészhelyzeti létesítmények értesítése; riasztók bérbeadása; riasztók, riasztórendszerek,
riasztóberendezések, riasztó-ellenőrző rendszerek, személyes riasztók, személyhívók és pánik gombok és
válaszrendszerek és kapcsolódó szoftverek kölcsönzése; előfizetők elektronikus üzeneteinek és oldalainak
nyomon követése és a sürgősségi szolgálatok értesítése; riasztások figyelése, követése; megfigyelési
szolgáltatások riasztórendszerekkel és riasztóberendezésekkel kapcsolatban ügyeleti központok és egyéb
kommunikációs hálózatok segítségével; személyi válaszrendszerekhez és riasztórendszerekhez kapcsolódó
megfigyelési szolgáltatások; biztonsági őr szolgálat; biztonsági kockázatok értékelése; összes fent említett
szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató és tanácsadó szolgáltatás; a fent említett szolgáltatások egyike sem
pénzügyi termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos használatra.
( 210 ) M 21 03488
( 220 ) 2021.10.06.
( 731 ) Horváth Benedek, Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Markó József, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Boronák; centrifugális darálók; centrifugális szivattyúk; csapágyak; csapágyházak; aprítógépek; ekék; emelő

berendezések; emelő szerkezetek; földmunkagépek; fúvógépek gabona kompressziójához, kifúvásához és
szállításához; fűnyírók; gabonarostáló gépek, gabonarosták; gyomlálógépek; hóekék; kaszáló- és aratógépek;
kések; kévekötő gépek; keverőgépek; konvejorok, szállítószalagok; kultivátorok; malomipari gépek;
mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági felvonók, elevátorok; mezőgazdasági gépek;
motoros kultivátorok; őrlőgépek; permetezőgépek; rakodórámpák; szecskavágók; szénaforgató gépek; sziták,
rosták, szűrők (gépek vagy géprészek); szőlőprések; takarmányprések; talajművelő gépek mezőgazdasági
használatra; tejipari gépek; vetőgépek; zúzógépek, aprítógépek.
35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások;
import-export ügynökségek; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi vásárok rendezése; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek.
( 210 ) M 21 03586
( 220 ) 2021.10.18.
( 731 ) Sasvári Kft., Esztergom (HU)
( 740 ) Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez; fertőtlenítőszerrel átitatott tisztítókendők higiéniai célokra;

kontaktlencse-nedvesítő oldatok; kontaktlencse tisztító készítmények; oldatok kontaktlencsék fertőtlenítésére;
oldatok kontaktlencsék öblítésére; oldatok kontaktlencsék semlegesítésére; oldatok kontaktlencsék sterilizálására;
oldatok kontaktlencsékhez; tisztító készítmények kontaktlencsékhez.
9

Láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; műanyag lencsék; objektívek [lencsék] optikák; nyers

lencsék; optikai cikkek; optikai lencsék; optikai lencsék védői; optikai lencsék napszemüvegekhez;
szemüveg-lencsék; lencsék szemüvegekhez; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék; tasakok optikai
készülékekhez; csíptetős szemüvegek, cvikkerek; láncok cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; felírt szemüvegek;
fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek; lencse nélküli
szemüvegkeretek; műanyagból készült szemüvegkeretek; szemüvegkeretek; szemüvegkeretek fémből és
szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; keretek nyeles
szemüvegekhez, lornyonokhoz; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; látásjavító szemüvegek; nyeles
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szemüvegek, lornyonok [opera szemüvegek]; nyers szemüveglencsék; orrtámaszok szemüvegekhez; orrtámaszok

napszemüvegekhez; polarizációs szemüvegek; szemüveg; szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüveg
alkatrészek; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüveg tasakok; szemüvegek; szemüvegek lencséi; szemüvegek,
napszemüvegek és kontaktlencsék; szemüvegek [optika]; szemüveglencse-védők; szemüveglencsék;
szemüvegpántok; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegszárak; szemüvegtartók, szemüvegtartó
állványok; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok; vakításgátló szemüvegek; zsinórok csíptetős szemüveghez;
borítók napszemüvegekhez; divatos napszemüvegek; napszemüveg keretek; napszemüveg láncok; napszemüveg
lencsék; napszemüveg tokok; napszemüvegek; napszemüvegtartó zsinórok; receptre felírt napszemüvegek; szárak
napszemüvegekhez; zsinórok napszemüvegekhez; zsinórok napszemüveghez; kontaktlencse tárolók, tartók;
kontaktlencse tartók; tárolók kontaktlencsékhez; kontaktlencsék; kontaktlencsékhez kialakított tokok;
kontaktlencsetartók.
44

Kontaktlencsék illesztése; kontaktlencsékkel kapcsolatos információs szolgáltatások; optometria;

optometriai szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03601
( 220 ) 2021.10.19.
( 731 ) Török Péter, Szolnok (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Fűszerek, fűszerek sütéshez, fűszerek főzéshez, fűszerkeverék, szószok.

( 210 ) M 21 03603
( 220 ) 2021.10.19.
( 731 ) Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A hazai mobilitás nagykövete.
( 511 ) 37
39

Gépjármű-akkumulátorok töltése; gépjármű javítása; gépjárműkarbantartási és -javítási szolgáltatások.
Gépjárműkölcsönzés; gépjárműkölcsönzési szolgáltatások; gépjárművek bérbeadása; közúti gépjárművek

bérbeadása; elektromos autók bérbeadása.
( 210 ) M 21 03608
( 220 ) 2021.10.20.
( 731 ) VASI ENERGIE Kft., Körmend (HU)
( 740 ) dr. Bada János, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek.

( 210 ) M 21 03662
( 220 ) 2021.10.25.
( 731 ) Duna Medical Center Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35
42

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

( 210 ) M 21 03665
( 220 ) 2021.10.25.
( 731 ) Duna Medical Center Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
42

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

( 210 ) M 21 03667
( 220 ) 2021.10.25.
( 731 ) Duna Medical Center Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
42

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

( 210 ) M 21 03668
( 220 ) 2021.10.25.
( 731 ) Duna Medical Center Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35
42

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

( 210 ) M 21 03738
( 220 ) 2021.11.08.
( 731 ) Bernáth Odett, Kunszentmiklós (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; papucsok;

kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök; öltönyök; nyakkendők;
kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi-, gyerek alsóneműk; fürdőruhák; sportruházat.
35

Ruházati termékek, női-, férfi-, gyerek- és babaruhák, cipők, szandálok, sportcipők, lábbelik, gyógy- és

normál papucsok, kendők, kabátok, kalapok, táskák, harisnyák, zoknik, blúzok, ingek, pólók, kosztümök,
öltönyök, nyakkendők, kesztyűk, pulóverek, ruházati kiegészítők, női-, férfi-, gyerek alsóneműk, fürdőruhák,
sportruházat kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása, beleértve internetes kereskedelmet is; reklámozás és
marketing tevékenységek; termékbemutatók és kiállítások szervezésese, lebonyolítása; ruházati termékek, női-,
férfi-, gyerek- és babaruhák, cipők, szandálok, sportcipők, lábbelik, gyógy- és normál papucsok, kendők, kabátok,
kalapok, táskák, harisnyák, zoknik, blúzok, ingek, pólók, kosztümök, öltönyök, nyakkendők, kesztyűk, pulóverek,
ruházati kiegészítők, női-, férfi-, gyerek alsóneműk, fürdőruhák, sportruházat nagy- és kiskereskedelmi
értékesítése, beleértve az internetes kereskedelmet is; ruházati termékek export- és importkereskedelme; célzott
marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból, online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatás; üzleti
információk és értékelések.
41

Coachingok szervezése; testnevelés; személyi edző szolgáltatások; oktatási programok szervezése és

lebonyolítása; mentorálás; egészségklubok működtetése és annak szolgáltatásai; sportversenyek szervezése
minden korosztály számára.
( 210 ) M 21 03746
( 220 ) 2021.11.08.
( 731 ) Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; domain

nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi
szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; internetes domain-nevek bérbeadása; jogi dokumentumok elkészítése;
jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése.
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( 210 ) M 21 03758
( 220 ) 2021.11.09.
( 731 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével, alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 21 03783
( 220 ) 2021.11.10.
( 731 ) Havas Dóra, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Cseh Gabriella, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.
Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 03813
( 220 ) 2021.11.11.
( 731 ) Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kuzsner Zoltán, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
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.
18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

35

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

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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( 210 ) M 21 03965
( 220 ) 2021.11.22.
( 731 ) Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)
( 541 ) SZEnavis Betonkenu
( 511 ) 41

Nevelési, szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 03966
( 220 ) 2021.11.22.
( 731 ) Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)
( 541 ) Arrabona Racing Team
( 511 ) 41

Nevelési, szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 03995
( 220 ) 2021.11.23.
( 731 ) Füredi Vízi Centrum Szolgáltató Kft., Nárai (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Vízi szabadidős szolgáltatás, sportoktatás.

( 210 ) M 21 04017
( 220 ) 2021.11.25.
( 731 ) Duna Televízió Dolgozóinak Szakszervezete, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

Munkahelyi érdekvédelem; tagok szociális helyzetének javítása; tárgyalások a munkakörnyezet,

megállapodások és bérek, a foglalkoztatás terén; tanácsadói és szakértői munka a munkakörnyezet,
megállapodások és bérek, a foglalkoztatás terén.
( 210 ) M 21 04101
( 220 ) 2021.12.03.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) DORIFEN
( 511 ) 5

Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók, gyógyszerek humángyógyászati használatra, gyógyszerészeti

készítmények, gyógyszervegyészeti készítmények.
( 210 ) M 21 04118
( 220 ) 2021.12.06.
( 731 ) Spacenet Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ACE Net
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Távközlési szolgáltatások.

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 04124
( 220 ) 2021.12.06.
( 731 ) Truviva Kft., Székesfehérvár (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); vitaminkészítmények; gyógyhatású olajok; gyógynövények;
gyógynövénykivonatok orvosi célokra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra; nyomelem
készítmények emberi és állati fogyasztásra; lenmag gyógyszerészeti célokra; táplálékkiegészítők.
35

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

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
marketing szolgáltatások; piackutatás; statisztikák összeállítása; szponzorok felkutatása; számlázás; vásárlási
megrendelések ügyintézése.
41

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

[egészség és fitnesz]; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
gyakorlati képzés [szemléltetés]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; nem letölthető filmek biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási
információs szolgáltatások; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető
videók biztosítása; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; orvosi kutatás;
szakszövegek írása; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; technológiai kutatás; tudományos és technológiai
kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi
szolgáltatások.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások; egészséggel
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; távgyógyászati
szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.
( 210 ) M 21 04175
( 220 ) 2021.12.09.
( 731 ) Beregszászi Mihály Csaba, Budapest (HU)
( 541 ) Maci kedvence
( 511 ) 31

Friss málna.

( 210 ) M 21 04177
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( 220 ) 2021.12.10.
( 731 ) Bartus Szabolcs, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 511 ) 28

Vadász és halász felszerelések; csalidobók; elektronikus kapásjelzők horgászathoz; élő horgászcsalik

tárolására kialakított táskák; etetőanyagok horgászathoz; felfújható horgász úszószékek; halászati csalik
[szintetikus]; halhorgok; horgász horgok; horgászathoz használt kapásriasztók; horgászcsalik; horgászfelszerelés;
horgászfelszerelés tárolására alkalmas dobozok; horgászhálók [sporthorgász]; horgászorsók; horgásztáskák;
horgászvillantók; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; kapásérzékelők; mesterséges csalik
horgászathoz, halászathoz; mesterséges etetőanyag [horgászat]; műlegyek horgászathoz; távdobók műlegyes
horgászathoz; úszók horgászathoz/halászathoz; volfrámsúlyok halászathoz.
31

Csali [élő]; csali, nem mesterséges; ehető csalik; horgászcsali [élő, természetes].

( 210 ) M 21 04179
( 220 ) 2021.12.10.
( 731 ) Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Kiss Attila Tamás, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 35

Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
import-export ügynökségek; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ
és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci információszerzési szolgáltatások
biztosítása; piaci tanulmányok; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti
projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél
megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások.
41

Bálok szervezése; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 210 ) M 21 04180
( 220 ) 2021.12.10.
( 731 ) Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Kiss Attila Tamás, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 35

Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
import-export ügynökségek; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ
és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci információszerzési szolgáltatások
biztosítása; piaci tanulmányok; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti
projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél
megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások.
41

Bálok szervezése; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
( 210 ) M 21 04181
( 220 ) 2021.12.10.
( 731 ) TotalCar.hu Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 04183
( 220 ) 2021.12.10.
( 731 ) Alizarin Kft., Eger (HU)
( 541 ) BORTOX
( 511 ) 3

Testápolási és szépségápolási készítmények.

( 210 ) M 21 04185
( 220 ) 2021.12.10.
( 731 ) Országos Betétbiztosítási Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Gábor Péter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 36

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

( 210 ) M 21 04189
( 220 ) 2021.12.13.
( 731 ) Körös-Maros Biofarm Kft., Gyula (HU)
( 740 ) GOLD Communications Kft., Budapest
( 541 ) KSZÉNIA
( 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.
35

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

( 210 ) M 21 04191
( 220 ) 2021.12.13.
( 731 ) Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász (HU)
( 541 ) RIMPH
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
( 210 ) M 21 04192
( 220 ) 2021.12.13.
( 731 ) Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász (HU)
( 541 ) ProstaDrops
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 21 04200
( 220 ) 2021.12.14.
( 731 ) Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, Szombathely (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 04203
( 220 ) 2021.12.14.
( 731 ) Szentkirályi Magyarország Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) Kövesd a belső baglyod!
( 511 ) 32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,
alkoholmentes; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcsitalok;
gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények
italokhoz; limonádék; lítiumos vizek; méz alapú alkoholmentes italok; szénsavas víz; szódavizek; szörpök
italokhoz; szörpök limonádékhoz; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek [italok];
zöldséglevek [italok].
( 210 ) M 21 04278
( 220 ) 2021.12.17.
( 731 ) Poleczki Richárd, Vámosszabadi (HU)
( 740 ) Dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 04279
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 21 04280
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) MVM DOME
( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 21 04281
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) SEMPELIOR Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi szolgáltatások.
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( 210 ) M 21 04283
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) Firgun Magyar Zsidó Kulturális Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Emese, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; az iméntiek mindegyike

motorsporthoz kapcsolódó mindennemű tevékenység kivételével.
( 210 ) M 21 04284
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karácsonyi Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5

Tisztítókészítményekkel átitatott babatörlőkendők; hintőporok.
Hintőpor (gyógyhatású -) babáknak; papírból vagy cellulózból készült eldobható pelenkák csecsemők

számára; bébiételek.
8

Baba evőeszközök; gyermek evőeszközök.

10

Készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; etetési segédeszközök és cumik.

24

Háztartási textíliák, beleértve az arctörölközőket; babatörlőkendők.

28

Játékok.

( 210 ) M 21 04285
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) Duomaxnet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kőszárhegy (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; árubemutatás; gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület
kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási
adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás);
közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; üzleti információk; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti vizsgálatok, kutatások; járművekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; járműregisztráció és tulajdonjog-átruházás; információk gyűjtése és számítógépes
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adatbázisokba rendszerezése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; járművekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 21 04295
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) WIM GROUP Kft., Budapest (HU)
Nemerkényi Zsolt, Budapest (HU)
( 541 ) UNITE
( 511 ) 41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 04296
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) WIM GROUP Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Corvin Nights
( 511 ) 41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 21 04313
( 220 ) 2021.12.21.
( 731 ) BKK Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Barcza András Zsolt, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
39

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 21 04318
( 220 ) 2021.12.22.
( 731 ) Rivian IP Holdings, LLC (a Delaware limited liability company), Plymouth, Michigan (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) INDER
( 511 ) 6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;
horgonyok; úszódokkok fémből, hajók kikötésére; tengeri horgonyok; közönséges fémek és ezek ötvözetei;
lerögzítő lemezek; fém emblémák járművekhez; harangok; fémkábelek nem elektromos célra; kábelcsatlakozók
fémből, nem elektromos; fémláncok; fémkapcsok kábelekhez és csövekhez; fémkonténerek; ugródeszkák fémből;
fém zászlórudak; fémlétrák; fémzárak járművekhez; fémáruk, nevezetesen karabinerek fémből; mozgatható fém
beszállólépcsők utasok számára; fémoszlopok, fémrudak; emelőcsigák fémből, nem gépekhez; drótkötelek;
rögzítőbilincsek fémből.
7

Csónakmotorok, hajómotorok; elektromos hajómotorok; motorok hajók, csónakok számára; áramfejlesztő

generátorok, melyeket járművek elektromos motorjaiként is lehet használni; motorok járművekhez és tengeri
járművekhez; járművek és tengeri járművek motorjai; automatikus kutatóhorgonyok tengerészeti célokra;
karosszéria- és vázbeállító gépek járművekhez és azok szerkezeti cserealkatrészei; légszűrők járműmotorokhoz és
-hajtóművekhez; motorhengerek járművekhez; generátorok tengeri és szárazföldi járművekhez; gyújtás
berendezések szárazföldi és tengeri járművek motorjaihoz; pneumatikus és hidraulikus kompresszorok
járművekhez; olajszivattyúk szárazföldi és tengeri járművekhez; gyűjtőcsövek mint járműkipufogó-rendszerek
alkatrészei; vízpumpák (vízszivattyúk) szárazföldi és tengeri járművekhez; járműalkatrészek, nevezetesen
motorburkolatok; járműalkatrészek, nevezetesen olajhűtők; járműalkatrészek, nevezetesen olajtartálydugók és
-fedelek; járműalkatrészek, nevezetesen olajtartályok; mechanikus hajtóművek alkatrészei szárazföldi és tengeri
járművekhez; olajszintmérő pálcák; vezérműszíjak szárazföldi és tengeri járművek motorjaihoz; légsűrítők
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járművekhez; ablaktörlő motorok tengeri és szárazföldi járművekhez; gyújtáskábelek járművek motorjaihoz;

elektronikus gyújtások járművekhez; fém motortömítések járművekhez.
9

Mentőcsónakok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; mentő-, jelölő- és jelzőbóják;

mentőmellények.
12

Szárazföldi és tengeri járművek, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; szerkezeti részek és erőátviteli

alkatrészek villamos motorok formájában szárazföldi és tengeri járművekhez; tengeri járművek felépítményei,
hajótestek; méretre készült ponyvák tengeri járművekhez; egyedi bőr járműbelsők járművekhez; kárpitok
járművekhez; elektromos hajtású szárazföldi és tengeri járművek; elektromos járműalkatrészek, nevezetesen
motorok; ablaktörlők, szélvédőtörlők; teljesen akkumulátoros, elektromos, nagy teljesítményű tengeri járművek;
járműülések; motorok szárazföldi és tengeri járművekhez; motorfelfüggesztések járművekhez; jelvények
járművekhez; járművekhez való üléspárnák; tükrök járművekhez; horgok, amelyeket kifejezetten járművekben
történő használatra, járműtartozékok rögzítésére terveztek; szélvédők járművekhez; lopásgátló eszközök
járművekhez; jármű ülésvédők; szerkezeti javító alkatrészek szárazföldi és tengeri járművekhez; karosszériák és
felépítmények szárazföldi és tengeri járművekhez; ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok járművekhez; üvegablakok
járművekhez; riasztó berendezések járművekhez; biztonsági övek járművekhez; utángyártott járműkiegészítők,
nevezetesen kifejezetten járművekben történő használatra kifejlesztett rendszerező táskák, hálók és tálcák;
biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez; elektromos hajtású járművek, nevezetesen gépkocsik, teherautók
és hajók; kerékpárok; gépjárművek elektromos zárai; riasztórendszerek gépjárművekhez; utánfutók tengeri
járművekhez.
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; nyomtatott
kézikönyvek a járműkarbantartás és -javítás területén; tollak; papír; papír-írószer áruk; öntapadós címkék,
matricák.
18

Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára; táskák könyveknek;
iskolatáskák; utazótáskák és bőröndök; ernyők, esernyők; málhazsákok, táskák utazáshoz; üresen árusított
piperetáskák; üresen árusított neszesszerek; bőrtáskák.
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; csészék és bögrék; üresen árusított palackok; uzsonnás dobozok; üveg járműablakokhoz
[félkész termék]; üveg járművek jelzőlámpáihoz vagy fényszóróihoz.
24

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

strandtörölközők; takarók; függönyök.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; ruházati cikkek, nevezetesen pólók, melegítő felsők, kötött pulóverek,

rövidnadrágok, shortok, nadrágok, ingek, dzsekik, kabátok, kalapok, lábbelik; fejfedők, nevezetesen sport sapkák
és baseball sapkák, napellenzők; sapkák csecsemőknek, kisbabáknak, kisgyermekeknek és gyerekeknek;
egyrészes csecsemő- és kisgyermek ruhák; kisgyermek ruházat.
26

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

gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak; foltok ruházatra; díszítő ruhafoltok, rátétek.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai munkák; vezeték nélkül csatlakoztatott

elektromos akkumulátorokból álló, beépített és távolról frissíthető szoftverekkel, firmware-ekkel, és támogató
szoftverekkel ellátott, villamos energia tárolására és a tárolt elektromos áram leadására szolgáló elektromos
akkumulátor-rendszerek üzemeltetése mások számára, üzleti célokra, valamint az ezekkel kapcsolatos üzleti
tanácsadási szolgáltatások; kereskedések tengeri járművek és járművek területén; kiskereskedelmi boltok,
outlet-ek és pop-up (ideiglenes) üzletek tengeri járművek és járművek területén; üzleti konzultációs
szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás üzleti stratégiák kialakításában; konzultáció az energiahatékonyság
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területén napenergiával és megújuló energiával kapcsolatban; vásárlási tanácsadási és konzultációs szolgáltatások

biztosítása a fogyasztók számára tengeri járművek és járművek vásárlásához; járművekre és töltőállomásokra
vonatkozó információkat tartalmazó online címtár-információs szolgáltatás nyújtása.
40

Anyagok kezelése; hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai

szolgáltatások; élelmiszerek és italok tartósítása; járművek gyártása egyedi igények alapján; beépített, távolról
frissíthető szoftverekkel és firmware-ekkel ellátott, vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok
bérbeadása tárolt villamos energia tárolására és kisütésére vonatkozó elektromos árammal kapcsolatos igények és
a felhasználási célok stabilizálása és teljesítése céljából; akril fedőréteg felvitele gépjárművekre.
( 210 ) M 21 04331
( 220 ) 2021.12.22.
( 731 ) MECOM Group S.r.o., Humenné (SK)
( 740 ) dr. Ary Petronella Anna, Debrecen
( 541 ) FINONIMO TÍZÓRAI
( 511 ) 16
29

Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához.
Hús és hústermékek, baromfihúsból, sertéshúsból készült termékek, feldolgozott hústermékek.

( 210 ) M 21 04386
( 220 ) 2021.12.30.
( 731 ) Membrán rendszerek Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Tényő (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )
( 511 ) 7

Vízszivattyúk vízszűrő egységekhez; szennyvízkezelő gépek; szűrőgépek szennyvízkezeléshez;

membránszivattyúk.
9
11

Membránok szűréshez [tudományos].
Elektrosztatikus vízszűrők; háztartási vízszűrő egységek; ipari célú vízszűrők; üresen árusított vízszűrő

palackok; vízszűrő berendezések; vízszűrő berendezések háztartási használatra; vízszűrő berendezések ipari
használatra; vízszűrő egységek; vízszűrő eszközök [kivéve gépek]; vízszűrők; vízszűrők [berendezések]
mezőgazdasági célokra; vízszűrő készülékek; berendezések szennyvíz tisztításához; szennyvízcsatorna-rendszer
berendezései; szennyvízkezelő berendezések; szennyvízkezelő tartályok ipari használatra; szennyvízkezelő
tartályok háztartási célokra; szennyvízkezelő tartályok; szennyvízkezelő [-tisztító] berendezések;
szennyvíztisztító berendezések; szennyvíztisztítók; membrános víztisztító berendezések; vízszűrésre szolgáló
membránok; vízkezelő berendezések; vízkezelő egységek; vízkezelő készülékek; vízellátó berendezések;
vízellátó készülékek; szűrők vízellátó berendezésekhez.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: vízkezelő készítmények, vízkezelő szerek, vízkezelő anyagok, vízszivattyúk vízszűrő
egységekhez, szennyvízkezelő gépek, szűrőgépek szennyvízkezeléshez, membránszivattyúk, membránok
szűréshez [tudományos], elektrosztatikus vízszűrők, háztartási vízszűrő egységek, ipari célú vízszűrők, üresen
árusított vízszűrő palackok, vízszűrő berendezések, vízszűrő berendezések háztartási használatra, vízszűrő
berendezések ipari használatra, vízszűrő egységek, vízszűrő eszközök [kivéve gépek], vízszűrők, vízszűrők
[berendezések] mezőgazdasági célokra, vízszűrő készülékek, berendezések szennyvíz tisztításához,
szennyvízcsatorna-rendszer berendezései, szennyvízkezelő berendezések, szennyvízkezelő tartályok ipari
használatra, szennyvízkezelő tartályok háztartási célokra, szennyvízkezelő tartályok, szennyvízkezelő [-tisztító]
berendezések, szennyvíztisztító berendezések, szennyvíztisztítók, membrános víztisztító berendezések,
vízszűrésre szolgáló membránok, vízkezelő berendezések, vízkezelő egységek, vízkezelő készülékek, vízellátó
berendezések, vízellátó készülékek, szűrők vízellátó berendezésekhez.
40

Szennyvízkezelés; szennyvízkezelési szolgáltatások; vízkezelés; vízkezelés és -tisztítás; vízkezelési

szolgáltatások; vízkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás.
42

Vízellátó berendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások.
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( 210 ) M 22 00005
( 220 ) 2022.01.03.
( 731 ) Koós Kornél, Budapest (HU)
( 541 ) KOÓSAIR-TECHNIC
( 511 ) 37

Légkondicionáló rendszerek kivitelezése, karbantartása, tisztítása; légtechnikai rendszerek kivitelezése,

karbantartása, tisztítása; hőszivattyú rendszerek kivitelezése, karbantartása, tisztítása.
( 210 ) M 22 00065
( 220 ) 2022.01.10.
( 731 ) Élményfalu Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Élményporta
( 511 ) 43

Ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes

szálláshelyek biztosítása vendégek számára; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállást és reggelit biztosító
szolgáltatások; üdülőhelyi szállások; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; szállásszervezés turisták számára;
üdülési szálláshely biztosítása; turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás];
üdülőtáborok által biztosított ideiglenes szálláshelyek.
( 210 ) M 22 00102
( 220 ) 2022.01.12.
( 731 ) BlockChange Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

E-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; számítógépes e-kereskedelmi szoftver; szoftverek globális

kommunikációs hálózaton lebonyolított kereskedelemhez.
( 210 ) M 22 00103
( 220 ) 2022.01.12.
( 731 ) BlockChange Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

E-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; számítógépes e-kereskedelmi szoftver; szoftverek globális

kommunikációs hálózaton lebonyolított kereskedelemhez.
( 210 ) M 22 00151
( 220 ) 2022.01.18.
( 731 ) Oroszlán és Farkas Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Botár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; sportruházat.

( 210 ) M 22 00175
( 220 ) 2022.01.20.
( 731 ) Lin Lianjie, Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Németh Tímea Ügyvédi Iroda, Mágocs

( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok.
( 210 ) M 22 00176
( 220 ) 2022.01.20.
( 731 ) FiziOM Gyógytorna Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
44

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 210 ) M 22 00192
( 220 ) 2022.01.20.
( 731 ) Ughy Attila Sándor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kanyok Zsófia ügyvéd, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 22 00193
( 220 ) 2022.01.21.
( 731 ) Szilker Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; ipari rendeltetésű

ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek.
( 210 ) M 22 00281
( 220 ) 2022.01.28.
( 731 ) BELVÁROSI SZÁLLODÁK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) PILVAX
( 511 ) 43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
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( 210 ) M 22 00285
( 220 ) 2022.01.28.
( 731 ) CEE Thematics Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács István Roland, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 22 00296
( 220 ) 2022.01.31.
( 731 ) Magyar Hullámtermékgyártók Szövetsége Egyesülés, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csapó Annamária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

( 210 ) M 22 00365
( 220 ) 2022.02.08.
( 731 ) Jetsun Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakozóhelyek művészeti vezetése;

jegyfoglalás szórakozóhelyekre; szórakozóhelyek bérbeadása; jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató
rendezvényekhez; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; jegyfoglalás és foglalási
szolgáltatások oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; jegyátvételi
szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó
jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások; szabadidős rendezvények megszervezése; zenei rendezvények
szervezése; táncos rendezvények szervezése; vállalati rendezvények (szórakoztatás); szabadidős rendezvények
szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; sportklubok
rendezvényeinek irányítása; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; szórakoztatási célú
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rendezvényszervezés; születésnapi party- rendezvény szervezése; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása;

kulturális célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kulturális és
művészeti rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató
rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és
az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása;
jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; kulturális, szórakoztatási és sport célú
rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában;
lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; művészek fellépésének lefoglalása
rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más
szórakoztató rendezvényekre; táncos rendezvények; oktatási rendezvények lebonyolítása.
43

Éttermi szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi tájékoztató szolgáltatások; svédasztalos éttermi

szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek
megrendelése; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel
rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; spanyol éttermi szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások;
sushi éttermi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes
irodai férőhelyek és termek biztosítása; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek
biztosítása; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; rendezvénysátrak bérbeadása;
rendezvénysátrak kölcsönzése.
( 210 ) M 22 00368
( 220 ) 2022.02.08.
( 731 ) Baranyai Dávid Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
16

Együttműködési szoftver platformok (szoftverek).
Névjegykártyák.

( 210 ) M 22 00449
( 220 ) 2022.02.15.
( 731 ) Déryné Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Színház mindenkinek!
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 210 ) M 22 00672
( 220 ) 2022.03.08.
( 731 ) DigiLog Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Berényi Kristóf Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
39

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
M779
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 22 00821
( 220 ) 2022.03.28.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 22 00850
( 220 ) 2022.03.30.
( 731 ) Dányi Róbert, Szendrő (HU)
( 740 ) Dr. Kónya Ügyvédi Iroda, Eger
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); kávéházak; kávéház; kávéházi szolgáltatás; kávéházak.

A rovat 79 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 237.499
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00213
( 220 ) 2022.01.24.
( 732 ) Truck Race Promotion Rendezvényszervező Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Jákó & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
41

Fejre való sálak, fejkendők; lábbelik (1); lábbelik (2); ruházati cikkek; sapkák.
E-sport szolgáltatások; podcastek gyártása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportversenyek

rendezése.
( 111 ) 237.520
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00588
( 220 ) 2022.02.28.
( 732 ) SZIN Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 38

Személyhívó szolgáltatások.

( 111 ) 237.539
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00624
( 220 ) 2022.03.03.
( 732 ) 4iG Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
M781

42

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 7. szám, 2022.04.14.
Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 237.542
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00504
( 220 ) 2022.02.19.
( 732 ) Leucz Károly, Balatonmáriafürdő (HU)
( 740 ) Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
( 541 ) Czuel Mr. Leucz Károly-Czuel Szemáramlás-Eyeflow-Technik SCRAB in PELSO Art Production &
Disegn
( 511 ) 41

Csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; képzőművészeti galériák; kulturális szolgáltatások;

kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális,
szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés;kulturális tevékenységek; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése és tartása; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása kulturális célokra; látogatókat
vonzó látványosságok biztosítása szórakoztatási célokra; szórakoztatási, sport- éskulturális tevékenységek;
szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése;
szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése; vizuális szórakoztatás szervezése; kiállítási
szolgáltatásokszórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási
célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások
szervezése oktatási célokra; oktatásicélú kiállításszervezés; szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása;
szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása; audio/vizuális bemutatók
készítése.
( 111 ) 237.543
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00505
( 220 ) 2022.02.19.
( 732 ) Nordest Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 5

A szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; A-vitamin

készítmények; acaipor étrend-kiegészítők; albumin étrendkiegészítők; aktív szenet tartalmazó diétás kiegészítők;
albumintartalmú élelmiszerek gyógyászaticélokra; albumintartalmú készítmények gyógyászati célokra; alginát
étrendkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; antioxidáns
táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antioxidánsok diétás használatra;antioxidánsok gyógyászati alkalmazásra;
anyatej-helyettesítő tápszerek; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi
táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; B-vitamin készítmények;
bébiételek;búza étrend-kiegészítők; búzacsíra étrend-kiegészítők; C-vitamin készítmények; chlorella
étrendkiegészítők; cinkpótló cukorkák; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; csukamájolaj; csukamájolaj
cseppek; csukamájolaj kapszulák; cukor gyógyászati célokra;cukorbetegek számára kifejlesztett mesterséges
édesítőszerek; cukorpótlók cukorbetegeknek; D-vitamin készítmények; diabetikus kenyér gyógyászati
használatra; diasztáz gyógyászati célokra; diéta során használatos antioxidánsok; diétás anyagokcsecsemőknek;
diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás cukor gyógyászati használatra; diétás cukorpótlók gyógyászati
alkalmazásra; diétás édesítőszerek gyógyászati célra; diétás édességek gyógyászati célokra; diétás élelmiszerek
gyógyászatihasználatra; diétás élelmiszerek klinikai tápláláshoz; diétás és táplálkozási készítmények; diétás ételek
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betegek számára; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás ételkészítmények gyógyászati használatra; diétás

ételkiegészítők; diétás italokgyógyászati 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; élelmiszert helyettesítő porok; élesztő tartalmú
étrend-kiegészítők; enzimeket tartalmazó antioxidánsok; ételek cukorbetegeknek; ételek orvosilag
korlátozottdiétákhoz; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; étrend- és
táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor
keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot ésállóképesség javítására; étrend-kiegészítők állatok számára;
étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított italkeverékek
formájában; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étrend-kiegészítőkpecsétviaszgomba-spóraporból;
étrend-kiegészítők porformában; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítők
csecsemőknek; étrendkiegészítők gyógyászati célokra; étrendkiegészítőként használható
gyógyélelmiszerek;étvágycsökkentők; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra; fakéreg gyógyhatású
tápanyagként történő felhasználásra; étvágystimuláló, -serkentő készítmények; fakéreg kivonat gyógyhatású
tápanyagként történő felhasználásra; fehérjekiegészítőturmixok; fenyőpollen étrend-kiegészítők; fogyasztó
kapszulák; fogyasztó tabletták; fogyasztó tea orvosi használatra; főként cinket tartalmazó tápanyag-kiegészítők;
főként kalciumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként magnéziumot tartalmazótápanyag-kiegészítők; főként
vasat tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg
vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folsavat tartalmazó étrend-kiegészítők;
folyékonyétrend-kiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálék-kiegészítők;
folyékony vitaminkiegészítők; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra;
ginzengből készült élelmiszertermékekgyógyászati célokra; ginzenget tartalmazó, egészségtámogató
táplálékkiegészítők; glükóz élelmiszeradalékként, gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők; gyógyászati
célokra adaptált italok; gombakivonatokat tartalmazó táplálék-kiegészítők;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 használatra kialakított csökkentett sótartalmú kenyér;
gyógyászati célú élelmiszer kiegészítők;gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények
embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógynövény-kiegészítők speciális
étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógynövényiforrásokból származó
antioxidánsok; gyógyszeres kiegészítők állati eledelhez; gyógyszeres táplálékkiegészítők;
gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák; halolaj gyógyászati célokra;
hordozó anyagok ételkiegészítőkfelszívódását segítő tablettabevonatok formájában; hordozóanyagok oldódó
fóliák formájában az ételkiegészítők felszívódásának az elősegítésére; humán étrendkiegészítők; ír moha
gyógyászati használatra; kalciummal dúsított cukorka; kazeinétrendkiegészítők; keményítő diétás felhasználásra;
kenyér termékek cukorbetegeknek; készítmények adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra
[gyógyszeres]; klausztrofóbia kezelésére szolgáló természetes táplálék-kiegészítők; koenzim Q10tartalmú
étrend-kiegészítők; koleszterinszintet szabályozó étrend-kiegészítők; L-karnitin fogyókúrához; lecitin
étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők; lizin készítmények; lutein tartalmú
étrend-kiegészítők; méhpempőétrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati célokra; méhpollen gyógyhatású
tápanyagként történő felhasználásra; méhpollen táplálkozási kiegészítőként történő használatra; menta
gyógyszerészeti használatra; mesterséges tea [gyógyászati használatra]; mézbőlkinyert antioxidánsok; módosított
böjthöz használt diétás ételkiegészítők; multivitamin készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati célú
étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; növényi
kiegészítők;őrölt lenmag rost étrend-kiegészítőként; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; orvosi
célokra adaptált diétás italok csecsemők számára; parafarmakológiai készítményeket tartalmazó erősítő tápszerek,
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profilaktikusan vagy lábadozók részérealkalmazva; pezsgő vitamintabletták; pollen étrend-kiegészítők; porított

fehérje étrend kiegészítők; porított, gyümölcs ízesítésű étrend-kiegészítő italkeverékek; prebiotikus kiegészítők;
probiotikus kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; proteinétrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők
állatoknak; sörélesztő étrend-kiegészítő formájában; szója izoflavon étrend-kiegészítők; szójafehérje
étrend-kiegészítők; tápanyag-adalékok állatoknak szánt élelmiszerekhez, gyógyászati célokra;táplálékkiegészítők;
táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati
használatra; táplálkozási kiegészítők; tápláló italkeverék étkezés helyettesítőjeként való használatra; tejcukor;
tejsavófehérjeétrendkiegészítők; terhességi vitaminok; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és
ásványi anyag kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitamin
kiegészítők vesedialízishez;vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminnal
dúsított italok gyógyászati célokra; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra; vitaminok és
vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; vitaminosgumicukorkák; vitaminpótló
tapaszok; vitamintabletták; vörös ginzengből készült élelmiszertermékek gyógyászati célokra; vörös ginzenget
tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; zsírbontó faktort tartalmazó készítmények.
( 111 ) 237.544
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00741
( 220 ) 2022.03.18.
( 732 ) Major League Soccer, L.L.C., New York (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházat, nevezetesen felsők, alsók, fejfedők, izzadsággátló ruhák, dzsekik, kapucnis pulóverek, sálak,

kesztyűk, zoknik, fejpántok, csuklópántok ruházatként, poncsók, nem papírból készült előkék, csecsemőruházat,
hálóruhák, nappali ruházat, lábbelik,fülvédők, fürdőnadrágok, fehérneműk, lábszárvédők.
41

Szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen stadionban rendezett élő futballmérkőzések, valamint televízión

és rádión keresztül, valamint az interneten keresztül történő futballmeccs-közvetítések; szórakoztatás biztosítása
futballjátékokból származó, nemletölthető előre rögzített filmklipek formájában; tájékoztatás nyújtása a futball
területén; rajongói klub szolgáltatások.
( 111 ) 237.568
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00693
( 220 ) 2022.03.10.
( 732 ) Satumbo Edimarf Jaka Jamba, Budapest (HU)
( 541 ) Uajiza
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutat szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 237.569
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00032
( 220 ) 2022.01.06.
( 732 ) Seqomics Biotechnológia Kft., Mórahalom (HU)
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( 546 )
( 511 ) 5

Analitikai reagensek [orvosi célokra]; analizátorokkal használt reagensek [orvosi célokra]; biológiai

diagnosztikai reagensek gyógyászati célra; biológiai reagensek gyógyászati célokra; diagnosztikai anyagok orvosi
célokra; diagnosztikai kémiai reagensekorvosi, gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények gyógyászati
használatra; diagnosztikai készítmények gyógyászati vagy állatgyógyászati alkalmazásra; diagnosztikai
készítmények; diagnosztikai reagensek orvosi, gyógyászati használatra;DNS-elemzéshez használt vegyi
készítmények [orvosi]; immunvizsgálati reagensek gyógyászati használatra; in vitro diagnosztikai készítmények
gyógyászati célokra; klinikai diagnosztikai reagensek; reagensek analitikai célokra [orvosi használatra];reagensek
in vitro laboratóriumi használatra [gyógyászati célokra]; reagensek orvosi diagnózishoz; reagenseket tartalmazó
genetikai tesztek gyógyászati célra.
( 111 ) 237.570
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00694
( 220 ) 2022.03.10.
( 732 ) Satumbo Edimarf Jaka Jamba, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutat szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
A rovat 9 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 21 02618
( 220 ) 2021.06.30.
( 731 ) Atlas Invest B.V., Aalsmeer (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Scitec Nutrition - Make a difference
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein
étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők;lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;
táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők,
tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők,élelmiszer- kiegészítők,
táplálékkiegészítők; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; karnitint
tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; vitaminokat
tartalmazóétrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők,
élelmiszer- kiegészítők, táplálékkiegészítők;glükozamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők;
sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,étrend-kiegészítők; súlyszabályozó
élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula és tabletta formájában;
testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer- kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula
éstabletta formájában; izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por,
kapszula és tabletta formájában; aminosavakat tartalmazóétrend- és táplálékkiegészítők; vitamin kiegészítők;
vitamin és ásványi anyagkiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó
étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; étrend-kiegészítők karnitinből; glükózamin
étrend-kiegészítők; kreatin étrend-kiegészítők; kreatin alapúétrendkiegészítők; kondroitin étrend-kiegészítők;
proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra;
kreatint tartalmazó étrendkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nemgyógyászati használatra;
karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra;
vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem
gyógyászatihasználatra; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők,
élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra;glükózamint tartalmazó
étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; aminosavakat
tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; protein
csipszekmint étrend-kiegészítők.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; cukorkásdobozok; kézi keverőpalackok

(koktél shaker); koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz; üvegáru italokhoz; cukortartók; ivópalackok;
tárolók, gyógyszeresdobozok, kapszulák ésvitaminok számára (nem gyógyászati célokra); gyógyszeres dobozok
(nem gyógyászati célokra); háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz;
adagolókanalak (háztartási vagy konyhai eszköz); hordozható univerzális háztartásitárolóedények; italkeverők;
italkiöntők; italtartók; keverőgépek, nem elektromos, háztartási használatra; kulacsok (üresen); kulacsok, üresen
árusítva; mixerek (nem elektromos); mixerpalackok (üres); műanyag palackok; műanyag tölcsérek; nem
elektromosételkeverők; nem elektromos ételkeverők, mixerek; palackok; poharak (ivóedények); üresen árusított
palackok; vizespalackok; kiöntők konyhai használatra; kis kancsók; kulacsok utazóknak; tisztítókefék
sportfelszerelésekhez; kivéve az összes fent említettáru közül a speciálisan kerékpározáshoz, mint sporthoz szánt
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árukat.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; nadrágok; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; bodyk (alsóruházat);

bőrruházat; magas szárú cipő felsőrészek; lábbelik; cipősarkak; cipőtalpbetétek; fém cipőkellékek; kapucnik mint
ruházat; csúszásgátlók lábbelikhez;dzsekik, mint ruházat; testnadrágok; szövetkabátok, felöltők; felsőruházat;
fülvédők (ruházat); fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák,
úszódresszek; úszósapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; futballcipők;fűzős bakancsok, csizmák; zoknitartók;
csípőszorítók; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; rövid ujjú ingek; fűzők (derékig érő); izzadságfelszívó
alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; hónaljvédők; kabátok, dzsekik; kamáslik (lábszárvédők);
cipőorrok;sapkák; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk öltözködési célra; kézelők (ruházat); kezeslábasok;
köntösök, pongyolák; kötöttáruk (ruházat); cipőfelsőrészek; lábszármelegítők; bokacsizmák; magas szárú
lábbelik; tűzött kabátok mint ruhaneműk; pulóverek;mellények; horgászmellények; melltartók; műbőr ruházat;
muffok (ruhaneműk); overallok, munkaruhák; ascot nyakkendők; hosszúnadrágok, nadrágok; nyakkendők;
gallérvédők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; övek (ruhadarabok); papucsok; pizsamák; pólók;ruhazsebek; sálak;
sapka ellenzők; sapkák (fejfedők); sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok
(sportszoknyák); spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipő; sportcipők, atlétacipők; trikók; strandcipők;
strandruházat;svájcisapkák, barettek; szandálok; sport sild; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; talpak lábbelikhez;
nadrágleszorítók, pantallók; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; lovaglónadrágok; tornacipők;
tornaruházat; egyujjas kesztyűk; vállkendők,nagykendők; selyemövek, vállszalagok; vízhatlan, vízálló ruházat;
zoknik; zuhanyzó sapkák; férfipólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók férfiaknak; atlétatrikók férfiaknak; női
pólók; atlétatrikók nőknek; kapucnis felsők; rövidnadrágok, shortok;tornanadrágok; szövet rövidnadrágok
férfiaknak; melegítő rövidnadrágok férfiaknak; szövet rövidnadrágok nőknek; melegítő rövidnadrágok nőknek;
melegítőnadrágok férfiaknak; melegítőnadrágok nőknek; melegítőfelsők férfiaknak; melegítőfelsők
nőknek;baseballsapkák; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik férfiaknak; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik
nőknek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; sportzokni; sportcipők; sportzoknik; sportsapkák;
sportruházat; sportkabátok; sportcsizmák,sportbakancsok; sportnadrágok; sportmellények; sportmelltartók;
edzőcipők, sportcipők; nedvességfelszívó sportingek; ruházat sportoláshoz; fejpántok sportoláshoz;
nedvességfelszívó sportnadrágok; skortok(sportszoknyák); nedvességfelszívó sportmelltartók;dzsekik
sportruházatként; sport felsők, topok; rövid ujjú sportingek; ujjatlan mezek, sportingek; sportruhák és -mezek;
magasított talpú sportcipők; sportruházat (kivéve golfkesztyűk); sportcipőkre valóbőrszegek; sport fejfedők
(kivéve sisakok); edzőrövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; melegítő felsők, sportos pulóverek; sport sapkák és
baseballsapkák; baseballsapka; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bokazoknik;
boksz-nadrágok; bőrövek; bőrövek (ruházat); csuklómelegítők;csúszásgátló zoknik; derékfűzők, gyógyfűzők;
edző nadrág; edzőcipők; ellenzős sapkák; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőruhák, fürdődresszek; homlokpánt;
hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszúnadrágok; hőszigetelt ruházat; időjárásállófelsőruházat;
időjárásálló ruházat; izzadásgátló zoknik; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó fejpántok; izzadságfelszívó
zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok; izzadtságszívó alsóneműk; izzasztó nadrágok; kapucnis pulóverek,
melegítőfelsők;kapucnispulóverek; kapucnis fürdőköpenyek; karmelegítők (ruházat); kendők fejre; kesztyűk;
lábszárvédők; melegítőfelsők; melegítőalsók; melegítő nadrágok, tréningnadrágok; melegítőnadrág;
melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók;melegítőnadrágok (ruházat); mezek; műbőr övek;
ökölvívócipők; pamut rövidnadrágok; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek, mezek; rövidnadrágok, sortok;
rövidnadrágok; rövid ujjú pólók; ruházati cikkek; sportzakók; steppelt mellények; szabadidő együttesek(ruházat);
szabadidő lábbelik; szabadidő ruházat; szabadidőcipők; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok;
szabadidős ruházat; térdmelegítők (ruházat); thermo alsóruházat; tornacipők, edzőtermi cipők; tornaruhák;
tréningalsók; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; ujjatlan kesztyűk; ujjatlan
pólók, trikók; ujjatlan trikók; kivéve az összes fent említett áru közül a speciálisan kerékpározáshoz, mint
sporthoz szánt árukat.
28

Torna- és sporttermékek; testedző berendezések; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk (boxkesztyűk); súlyzók;

mellkas expanderek (edzőeszközök); fitnesz gépek; védőpárnázatok, védőtömések (sportruházat részei);
M787

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 7. szám, 2022.04.14.
Nemzeti védjegybejelentés módosítása
bokszzsákok (boxzsákok); álló edzőkerékpárok,szobabiciklik; súlyemelőövek (sportcikkek); edzőkesztyűk; derék

stabilizáló övek sportolási célra; sporttevékenységekhez kialakított karkötők; hevederek, gurtnik sportolási célra;
kötések sportolási célra; edzőkesztyűk sportolási célra; sportcikkekhordozására kialakított táskák; sportcikkek
hordozására alkalmas táskák; sportcikkek; sportjátékok; sportfelszerelés; ökölvédők (sportcikkek); lábsúlyok
(sportcikkek); alkarvédők (sportcikkek); könyökvédők (sportcikkek); térdvédők (sportcikkek);sípcsontvédők
(sportcikkek); védőpárnázat sportoláshoz; sípcsontvédők sportcélokra; padok sportoláshoz; kézvédők
sportoláshoz; arcmaszkok sportoláshoz; mellkasvédők sportoláshoz; vállpárnák sportoláshoz; testvédők
sportoláshoz; tenyérvédők sportoláshoz;hasvédők sportoláshoz; derékvédők sportoláshoz; kézfejvédők
sportoláshoz; lágyékvédők sportoláshoz; markolatok sportcikkekhez; játék sportfelszerelések; karvédők
(sportfelszerelések); sportban használatos védőpárnák; lábfejvédők sportcélú használatra;sportcikkek és
felszerelések; súlyemelő övek (sportcikkek); sportoláshoz használt térdvédők; sportoláshoz kialakított lábvédők;
edző felszerelések sportoláshoz; sportoláshoz használt torokvédők; sporttevékenységekhez kialakított karvédők;
kézkötéseksportban való használatra; váll- és könyökvédők, rögzítők (sporttermékek); kifejezetten sportoláshoz
való használatra gyártott kesztyűk; rázkódáscsillapító párnák, betétek sérülések ellen (sportcikkek); sportoláshoz
való kréta a jobb fogás érdekében;kivéve az összes fent említett áru közül a speciálisan kerékpározáshoz, mint
sporthoz szánt árukat.
29

Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek;

proteint tartalmazó tejalapú italok; kreatint, tartalmazó tejalapú italok; karnitint tartalmazó tejalapú italok;
aminosavakat tartalmazó tejalapú italok;proteint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek;
kreatint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, állati eredetű, dúsított,
feldolgozott élelmiszerek; vitaminokat tartalmazó,állatieredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi
anyagokat tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, állati eredetű,
dúsított, feldolgozott élelmiszerek; glűkózamint tartalmazó, állati eredetű,dúsított, feldolgozott élelmiszerek;
aminosavakat tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, állati eredetű
élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra;testsúlykontrollhoz
használt, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati
használatra; izom- és tömegnövelő, állati eredetű élelmiszerkészítmények por, kapszula és tabletta formájában,
nem gyógyászatihasználatra; tejturmix alapok.
32

Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); proteint tartalmazó

alkoholmentes italok; kreatint tartalmazó alkoholmentes italok; aminosavakat tartalmazó alkoholmentes italok;
karnitint tartalmazó alkoholmentesitalok; vitamintartalmú italok; proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú,
alkoholmentes italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra);
azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniásitalok (nem gyógyászati használatra); sportitalok;
elektrolitokat tartalmazó sportitalok.
35

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási
szolgáltatások külső felek részére (termékek ésszolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);
divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;
hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása;import-export
ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);
kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárokszervezése; keresőoptimalizálás; kommunikáció átírása (irodai funkciók);
közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketingszolgáltatások; áruk és
szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozóiszolgáltatások (kereskedelmi
támogatás); költségelemzés; pay per click (ppc) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése;reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek írása;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
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irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzletitevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs szolgáltatások; számlakivonatok
összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;tördelési
szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók számára; vásárlási megrendelések
ügyintézése; online reklám- és marketingszolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel,sportkiegészítőkkel, sportruházattal és ruházattal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
sportfelszerelésekkel, sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és ruházattal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel,sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és
ruházattal kapcsolatos online kereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,
táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok kiskereskedelme;
étrend-kiegészítők,élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok
nagykereskedelme; étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és
italok online kereskedelme; étrend-kiegészítők,élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok,
élelmiszerek és italok reklámozása; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és
reklámozás emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, emberi fogyasztásra szántélelmiszer-kiegészítők,
tápértékkel rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,
nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó étrend-kiegészítők,
proteint tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, proteint tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan;
kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kreatint tartalmazó
étrend-kiegészítők, kreatint tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, kreatint tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre
vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karnitint
tartalmazó étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, karnitint tartalmazó táplálékkiegészítők
termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás
vitaminokat tartalmazóétrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó
táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi
szolgáltatások és reklámozás ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi anyagokat
tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan;
kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kondroitint tartalmazó
étrend-kiegészítők, kondroitint tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, kondroitint tartalmazó táplálékkiegészítők
termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás
glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, glükózamint
tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online
kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, aminosavakat
tartalmazóélelmiszer-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan;
kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sportolóknak szánt
élelmiszer-kiegészítők, sportolóknakszánttáplálékkiegészítők, sportolóknak szánt étrend-kiegészítők termékekre
vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint
tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozóélelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta
formájában, proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozóétrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy
tabletta formájában, proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozótáplálékkiegészítők por vagy
kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online
kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek)
súlyszabályozóélelmiszer-kiegészítőkpor vagy kapszula vagy tabletta formájában, kreatint tartalmazó (dúsított
élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, kreatint tartalmazó
(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagykapszula vagy tabletta formájában termékekre
vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karnitint
tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagytabletta
formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula
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vagy tabletta formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy

kapszula vagytabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online
kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás vitaminokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó
élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tablettaformájában, vitaminokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek)
súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó (dúsított
élelmiszerek) súly szabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tablettaformájában termékekre
vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás ásványi
anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy
tablettaformájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por
vagy kapszula vagy tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó
táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagytabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,
nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kondroitint tartalmazó (dúsított
élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tablettaformájában, kondroitint
tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrendkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,
kondroitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy
tablettaformájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi
szolgáltatások és reklámozás glükózamint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó
élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,glükózamint tartalmazó (dúsított élelmiszerek)
súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, glükózamint tartalmazó (dúsított
élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájábantermékekre
vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás
aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy
tabletta formájában, aminosavakattartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy
kapszula vagy tabletta formájában, aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó
táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekrevonatkozóan; kiskereskedelmi-,
nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás testsúlykontrollhoz használt
táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt
élelmiszer-kiegészítők por vagykapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt
étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,
nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás izom éstömegnövelő táplálékkiegészítők
por vagy kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula
vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta
formájábantermékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és
reklámozás protein alapú étrendkiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, ásványianyag alapú kiegészítők, karnitin
alapú étrend-kiegészítők, glükóz alapúétrendkiegészítők, glükózamin alapú étrend-kiegészítők, kondroitin
készítmények, kondroitin alapú étrend-k
( 210 ) M 21 02977
( 220 ) 2021.08.10.
( 731 ) ANTRA Identification Kereskedelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Ipari informatikai eszközök, automata azonosító eszközök, kivéve gépjárművekre és gépjárművekben való

felhasználásra vonatkozóan; vonalkódolvasó; számítógépes szoftver, kivéve gépjárművekre és gépjárművekben
való felhasználásra vonatkozóan; számítógépekés számítógépes perifériák, kivéve gépjárművekre és
gépjárművekben való felhasználásra vonatkozóan.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatás; számítógépes szolgáltatás; informatikai szolgáltatás; tudományos és

technológiai szolgáltatás.
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A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 232.724
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 20 00587
( 220 ) 2020.02.25.
( 732 ) Utazó Planetárium Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Mesél az ég, karnyújtásnyira az Univerzum!
( 511 ) 35

Előadások, prezentációk rendezése kereskedelmi célokra; előadások, prezentációk szervezése reklámozási

célokra; előadások, prezentációk szervezése kereskedelmi célokra.
41

Élő előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztató előadások bemutatása; előadások szervezése és

lebonyolítása; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és
lebonyolítása.
( 111 ) 236.300
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 00273
( 220 ) 2021.01.26.
( 732 ) Szabó Miklós, Mórichida (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Marhahús termékek.

( 111 ) 236.303
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 01418
( 220 ) 2021.04.06.
( 732 ) Fishing Home Kft., Pápa (HU)
TITAN 33 Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Vadászathoz szánt overallok; vadászcsizmák; vadászcsizmákhoz kialakított zsákok; vadászdzsekik;

vadászmellények; vadásznadrágok; vadászpólók; túracipők; túranadrágok; túrabakancsok; hegymászó bakancsok
[túrabakancsok]; szabadidős ruházat; szabadidős nadrágok; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidő
együttesek [ruházat]; terepszínű kesztyűk; terepszínű dzsekik; terepszínű mellények; terepszínű ingek; terepszínű
nadrágok; fejfedők [kalapáruk]; napellenzők [fejfedők]; fejfedők vadászathoz; ruházat, lábbelik és fejfedők
részei.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: vadászathoz

szánt overallok; vadászcsizmák; vadászcsizmákhoz kialakított zsákok; vadászdzsekik; vadászmellények;
vadásznadrágok; vadászpólók; túracipők; túranadrágok; túrabakancsok; hegymászó bakancsok[túrabakancsok];
szabadidős ruházat; szabadidős nadrágok; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidő együttesek [ruházat];
terepszínű kesztyűk; terepszínű dzsekik; terepszínű mellények; terepszínű ingek; terepszínű nadrágok; fejfedők
[kalapáruk]; napellenzök [fejfedők]; fejfedők vadászathoz; ruházat, lábbelik és fejfedők részei.
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( 111 ) 236.372
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 01597
( 220 ) 2021.04.20.
( 732 ) Heppy Chef Kft., Bag (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonya-alapú gombócok; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; feldolgozott zöldségek; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez;
gyümölcsök, tartósított; leveskészítmények; padlizsánkrém; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré;
savanyúságok; szárított zöldségek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségek, tartósított.
30

Fagyasztva szárított ételek, főösszetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek, főösszetevőként tésztával;

húsos piték; lepények; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta,
nudli, galuska; nyers tészták; pizza; snack ételek (gabona alapú -); spagetti; süteményekhez való tészta;
süteménytészta; szendvicsek.
( 111 ) 236.822
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 21 02648
( 220 ) 2021.07.05.
( 732 ) Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Liposol
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.
( 111 ) 236.823
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 21 02647
( 220 ) 2021.07.05.
( 732 ) Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Vitality Mushroom
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.
( 111 ) 236.824
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 02639
( 220 ) 2021.07.05.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) JUZINETTE
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 236.826
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 21 02475
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( 220 ) 2021.06.22.
( 732 ) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gépjárműkerekek; kerékpárkerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik
motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik
járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs
karimák gépjárműkerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek
járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók
gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok
járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);
futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek
motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.
( 111 ) 236.828
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 21 02637
( 220 ) 2021.07.03.
( 732 ) Gorzsás Imre, Hévíz (HU)
( 541 ) Hévíz Springs
( 511 ) 43

Szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek.

( 111 ) 236.830
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 21 02461
( 220 ) 2021.06.21.
( 732 ) Horváth-Varga Lóránt, Csongrád (HU)
( 740 ) My Jet Now Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Konyhai gépek, elektromos; mosogatógépek háztartási célokra; konyhai robotgépek; elektronikus konyhai

darálók; mixerek [gépek].
11

Szaniterek és fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok; konyhai mosogatók; fürdőszobai

mosdókagylók; csapok, csaptelepek; fürdőszobai csapok; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; toalettek [WC-k];
fürdőkádak; zuhanyfülkék; gáztűzhelyek; villanytűzhelyek [háztartási célokra]; elektromágneses indukciós
főzőlapok [háztartási célokra]; háztartási sütők; mikrohullámú sütők; vízforralók; elektromos kávéfőzők;
háztartási hűtőgépek, hűtőszekrények; levegőtisztító készülékek; elektromos párásítók; párátlanítók háztartási
használatra.
( 111 ) 236.834
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 21 02474
( 220 ) 2021.06.22.
( 732 ) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Gépjárműkerekek; kerékpárkerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik
motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik
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járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjárműkerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek
járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók
gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok
járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);
futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek
motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.
( 111 ) 236.850
( 151 ) 2022.01.11.
( 210 ) M 21 01442
( 220 ) 2021.04.06.
( 732 ) NovaSyl Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 19

Kerámia burkolólapok beltéri falakhoz; kerámia burkolólapok beltéri padlókhoz; kerámia falicsempék;

kerámia padlólapok; kültéri kerámia burkolólapok; mázas kerámia falicsempék; mázas kerámia padlólapok;
mázas kerámiacsempe; mozaikcsempék; mozaik padlóburkoló lapok; porcelán csempék; stukkó csempék; tűzálló
csempék; tűzálló kerámia munkadarabok.
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; agyag, cserép mellszobrok; agyag, cserép sütőtálak; agyag padlóvázák; agyag
virágcserepek; agyagbögrék; agyagedények; borkiöntők; cserép bögrék, csészék; cserép dísztáblák; cserép
padlóvázák; cserép virágtartók; cserépből, agyagból készült mellszobrok; cserépből készült 3D-s fali
műalkotások; cserépből készült bögrék; cserépből készült csészék; cserépből készült műtárgyak; cserépből
készült szobrok; cserépből készült szobrocskák; cserépdobozok, agyagdobozok; cserépedények; cserépkorsók;
cserépszobrocskák; cserépszobrok; cseréptálak; dísztárgyak kerámiából; dísztárgyak [szobrok] porcelánból;
faldekorációk porcelánból; faldekorációk terrakottából; fazekasáru [kaspók, cserepek]; fazekasáruk; fazékfedők;
fazékfedőtartók; finomporcelánból készült mellszobrok; főzőeszközök, nem elektromos; hőszigetelt háztartási
cserépedények; hőszigetelt háztartási porcelánedények; kerámia dísztáblák; kerámia kávéskészletek; kerámia
perselyek; kerámia terítékek; kerámiaanyagokból készült bögrék; kerámiabögrék, csészék; kerámiából készült
3D-s fali műalkotások; kerámiából készült szobrocskák; kerámiadíszek; kerámiadobozok; kerámiafigurák;
kerámiák háztartási használatra; kerámiák konyhai használatra; kerámiahuzatok zsebkendős dobozokra;
mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból, terrakottából vagy üvegből; mellszobrok porcelánból,
terrakottából vagy üvegből; mosdótálak, mosdók; művészeti tárgyak porcelánból, terrakottából vagy üvegből;
műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból,
terrakottából vagy üvegből; műtárgyak agyagból; nem elektromos főzőedények [kukták]; porcelán; porcelán
bögrék; porcelán díszcserepek; porcelán dísztáblák; porcelán dísztárgyak; porcelán dobozok; porcelán
emléktáblák; porcelán kávéskészletek; porcelán mellszobrok; porcelán műtárgyak; porcelán poháralátétek,
csészealjak; porcelán tálcák; porcelán tojások; porcelán tortadíszek; porcelán virágtartók; porcelánáruk díszítő
célokra; porcelánból, kerámiából, agyagból, terrakottából vagy üvegből készült szobrok; porcelánból készült 3D-s
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fali műalkotások; porcelánból készült bögrék; porcelánból készült díszes figurák; porcelánból készült díszes

szobrocskák; porcelánból készült díszes modellek; porcelánból készült díszszobrok; porcelánból készült
információs táblák; porcelánból készült mellszobrok; porcelánból készült sütőtálak; porcelánból készült
szobrocskák; porcelándíszek; porcelándobozok; porcelánok; porcelánszobrok; sütőben használható edények;
sütőben és tálaláshoz is használható edények; süteményformák, nem fémből; sütőeszközök; sütőtálak;
szappantartók; szobrok [dísztárgyak] porcelánból; szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások
porcelánból, terrakottából; vagy üvegből, amelyek ebbe az osztályba tartoznak; szobrok porcelánból, kerámiából,
agyagból vagy üvegből; szobrok porcelánból; szobrocskák agyagból; szobrocskák égetett agyagból; szobrocskák
porcelánból; tálalóedények; tálaló tányérok; tang-korból származó szancaj (háromszínű mázzal bevont
keménycseréptárgyak); terrakotta szobrocskák; terrakotta szobrok; terrakottából készült 3D-s fali műalkotások;
terrakottából készült mellszobrok; terrakottából készült szobrok; terrakottából készült szobrocskák;
terrakottaszobrok; tűzálló edények; tűzálló edényáru [nem játékok]; tűzálló tálak, lábasok [edények];
virágcserepek; virágcserép tartók; virágállványok; virágcserepek porcelánból; váza alakú urnák; vázák; vázák,
nem nemesfémből; virágtartók.
( 111 ) 236.918
( 151 ) 2022.01.17.
( 210 ) M 20 00322
( 220 ) 2020.02.03.
( 732 ) SWEET-LINE -98 Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; 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 és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 236.973
( 151 ) 2022.01.25.
( 210 ) M 20 02754
( 220 ) 2020.09.16.
( 732 ) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 14

Ékszerek.

18

Bőr és bőrutánzatok, és az ebből készült termékek; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök.

21

Porcelán- és fajansz áruk.

25

Ruházati cikkek, fejfedők.

30

Kávé; csokoládé.

32

Sörök.

33

Alkohol tartalmú italok.

( 111 ) 237.109
( 151 ) 2022.04.07.
( 210 ) M 21 01330
( 220 ) 2021.03.27.
( 732 ) Dr. Horváth Sándor, Gyomaendrőd (HU)
Agoston Gabriela, Sopron (HU)
( 541 ) LIGNA
( 511 ) 37

Elektromos berendezések üzembehelyezése és javítása; gépek üzembehelyezése, karbantartása és javítása;

késélezés.
44

Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

( 111 ) 237.110
( 151 ) 2022.02.01.
( 210 ) M 21 01334
( 220 ) 2021.03.29.
( 732 ) ECON Consulting Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Víz alatti kutatás, feltárás; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások].
( 111 ) 237.156
( 151 ) 2022.03.16.
( 210 ) M 21 02207
( 220 ) 2021.06.03.
( 732 ) Sütő Olivér, Budapest (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklám- és

marketingtevékenységek; árusító standok bérbeadása; célzott marketingtevékenységek; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; import- és exportügynökségek működtetése; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások;
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kereskedelmi és szolgáltatói üzletek, boltok, áruházak üzemeltetése; üzlethelyiségek bérbeadása; női-, férfi-,

gyerek- és babaruhák-, kendők-, kabátok-, harisnyák-, zoknik-, blúzok-, ingek-, pólók-, mellények-, kosztümök-,
öltönyök-, nyakkendők-, kesztyűk-, pulóverek-, ruházati kiegészítők-, női-, férfi- gyerek alsóneműk ruházati
termékek online kereskedelme; cipők, szandálok, sportcipők, lábbelik, gyógy- és normál papucsok online
kereskedelme; kalapok és táskák online kereskedelme; fürdőruhák és sportruházat online kereskedelme.
39

Raktárak bérbeadása; áruk csomagolása és kiszállítása; fuvarozás, áruszállítás; szállítási, logisztikai

szolgáltatások; futárszolgálató szolgáltatási tevékenységek.
41

Kulturális- és sportrendezvények megszervezése és lebonyolítása.

( 111 ) 237.179
( 151 ) 2022.03.16.
( 210 ) M 21 02717
( 220 ) 2021.07.11.
( 732 ) Monofaktura Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) KALAND AZ ÉLET
( 511 ) 30
32

Csokoládé.
Sörök; alkoholmentes italok.

( 111 ) 237.180
( 151 ) 2022.03.16.
( 210 ) M 21 02718
( 220 ) 2021.07.11.
( 732 ) Monofaktura Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
32

Csokoládé.
Sörök; alkoholmentes italok.

( 111 ) 237.219
( 151 ) 2022.02.14.
( 210 ) M 20 03499
( 220 ) 2020.11.17.
( 732 ) WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír és karton; könyvkötészeti anyagok; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 237.247
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( 151 ) 2022.02.22.
( 210 ) M 20 02928
( 220 ) 2020.10.01.
( 732 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EXOTAFIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti termékek emberi használatra, nevezetesen terbinafin.

( 111 ) 237.347
( 151 ) 2022.03.03.
( 210 ) M 21 02775
( 220 ) 2021.07.16.
( 732 ) Krisztin-Németh Eszter, Badacsonytomaj (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

Bútorok; bútorelemek; asztalok [bútor]; bútoralkatrészek, bútorelemek [nem fémből]; munkalapok

[bútorok]; munkalapok [bútorok részei].
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: bútorok, bútorelemek, asztalok [bútor], bútoralkatrészek, bútorelemek [nem fémből], munkalapok
[bútorok], munkalapok [bútorok részei].
40

Bútorok igény szerinti gyártása.

( 111 ) 237.372
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 03103
( 220 ) 2021.08.25.
( 732 ) Gajdi Katinka, Budapest (HU)
Szentgyörgyi Ottó, Torony (HU)
( 546 )

( 511 ) 28
41

Játékok és játékszerek; videojátékok.
Nevelés; szórakoztatás.

( 111 ) 237.388
( 151 ) 2022.03.11.
( 210 ) M 21 02392
( 220 ) 2021.06.16.
( 732 ) Drimál Tibor László, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Használtautó kereskedelem.
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Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása; járműjavító

műhelyek; járműfényezés; járműjavítás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni
kezelése, autószerviz; gépjárművekhez kapcsolódó alkatrészek javítása, karbantartása.
39

Gépjárműkölcsönzés.

40

Gépjárművekhez kapcsolódó alkatrészek gyártása és összeszerelő szolgáltatások egyéni megrendelésre és az

ehhez tartozó anyagok megmunkálása.
( 111 ) 237.392
( 151 ) 2022.03.30.
( 210 ) M 21 02021
( 220 ) 2021.05.20.
( 732 ) Tóth Béla, Törökbálint (HU)
Juhász Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) ITINER FLEX
( 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 ) 237.398
( 151 ) 2022.03.18.
( 210 ) M 21 00673
( 220 ) 2021.02.22.
( 732 ) Barabás Ádám, Nagytarcsa (HU)
( 740 ) Dr. Lugosi Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők: dzsekik, felsőruházat, fodrász beterítőkendők; fürdőköpenyek,
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fürdőköntösök, ingek, kabátok, kötények (ruházat), mellények, pólók, pulóverek.

44

Szépségápolási szolgáltatások emberek részére: fodrászat, szépségszalonok.

( 111 ) 237.400
( 151 ) 2022.03.18.
( 210 ) M 21 03299
( 220 ) 2020.07.23.
( 732 ) Alcon Inc., Fribourg (CH)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) X-WAVE
( 511 ) 10

Szemészeti orvosi és sebészeti műszerek és készülékek szemészeti sebészeti használatra; intraokuláris

lencsék.
( 111 ) 237.402
( 151 ) 2022.03.18.
( 210 ) M 21 03097
( 220 ) 2021.08.25.
( 732 ) dr. Lakatos Jenő Zoltán, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

edzőtermi szolgáltatások; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; teniszpályák üzemeltetése;
tenisztornák rendezése; squashpályák üzemeltetése; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások
edzési célokra; sportlétesítmény üzemeltetése; squash oktatás; tenisz oktatás; tenisz versenyrendezés; squash
versenyrendezés; edzőtermi szolgáltatások; edzőtermi órák.
( 111 ) 237.403
( 151 ) 2022.03.18.
( 210 ) M 21 02397
( 220 ) 2021.06.16.
( 732 ) Szent Imre Öröksége Alapítvány, Kaposvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Hangoskönyvek.

16

Vallási témájú szakkönyvek, folyóiratok, könyvjelző, naptár, naptárak.

35

Webáruházon keresztül történő kiadványok, művek, folyóiratok, naptárak, vallási témájú szakkönyvek

kereskedelme.
41

Nevelés; szakmai képzés, oktatás, kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása,

"könyvkiadás", online kiadványok megjelenítése.
( 111 ) 237.404
( 151 ) 2022.03.18.
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( 210 ) M 21 03262
( 220 ) 2021.09.13.
( 732 ) Soproni Akkreditált Vizsgaközpont, Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolitása; kereskedelmi, szakmai és üzleti
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;
mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási
létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs
és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni
kívánó felhasználók számára; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok
[képzés] szervezése és lebonyolítása.
42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.

( 111 ) 237.409
( 151 ) 2022.03.19.
( 210 ) M 22 00392
( 220 ) 2015.12.23.
( 732 ) Viewnext, S.A., Madrid (ES)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 38

Telekommunikáció; üzenetek és képek továbbítása számítógép segítségével; telekommunikációval

kapcsolatos tanácsadás; telekommunikációs eszközökhöz, informatikai adatbázisok kapcsolataihoz és internethez
való hozzáférés biztosítása; adatküldési és -fogadási szolgáltatások telekommunikációs eszközökön keresztül;
telekommunikációkkal kapcsolatos információs és tanácsadási szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások.
42

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

elemzési és kutató szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver tervezése és fejlesztése; számítógépes
szoftver kidolgozása, installációja, karbantartása, korszerűsítése és kölcsönzése; számítógépekhez és
szoftverekhez kapcsolódó szaktanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok
sokszorosítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes programszerkesztés; weboldal készítési és
karbantartási szolgáltatás; víruskereső szolgálat; számítógépprogramok létrehozása, tervezése, kidolgozása,
tökéletesítése és karbantartása; számítógépes szoftverek, rendszerek és hálózatok tervezésével és fejlesztésével
kapcsolatos tájékoztatás; hálózati rendszerek ellenőrzése, megfigyelése; elektronikus adatfeldolgozó rendszerek
tesztelése; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése; a számítógépes rendszerek
hatékonyságáról és teljesítményéről végzett összehasonlító elemző tanulmányok; tanácsadási szolgáltatások
számítógép alapú információs rendszerekkel kapcsolatban; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások;
számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes rendszerek és hálózatok konfigurációja; számítógépes
rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; adatátviteli rendszerek fejlesztése; felhő alapú számítástechnikai
hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek bérbeadása; számítógépes biztonsággal és
informatikával kapcsolatos tanácsadás; adatbázisok tervezése és fejlesztése; számítógépes megvalósíthatósági
tanulmányok.
( 111 ) 237.410
( 151 ) 2022.03.19.
( 210 ) M 21 03078
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( 220 ) 2021.08.23.
( 732 ) Jakab Szilárd, Szeged (HU)
( 740 ) dr. F. Fekete Zoltán, Szeged
( 541 ) Next House
( 511 ) 36

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

( 111 ) 237.412
( 151 ) 2022.03.19.
( 210 ) M 21 03240
( 220 ) 2021.09.09.
( 732 ) NOVICO Kft., Arnót (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.

( 111 ) 237.419
( 151 ) 2022.03.21.
( 210 ) M 21 02925
( 220 ) 2021.08.02.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gonda Gáspár, Budapest
( 541 ) Fehér Főnök
( 511 ) 35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító
szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és
szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése
promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel
kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;
közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell
közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások
letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és
filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások
[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
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reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél-szolgáltatás; reklámszövegek
írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások; teleshop
műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti
információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti
közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával
kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél
megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

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

Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási
célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online
publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok
készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]
szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális
videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;
nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
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videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 237.432
( 151 ) 2022.03.22.
( 210 ) M 20 03151
( 220 ) 2020.10.20.
( 732 ) Miskolczi Dávid, Mohács (HU)
( 541 ) Böllérshop
( 511 ) 35

Webshopon keresztül történő értékesítés az alábbi áruk vonatkozásában: természetes belek, műbelek, kések,

lánckesztyűk, fenőacélok, fűszerek és fűszerkeverékek, húsfeldolgozás kellékei és berendezései.
( 111 ) 237.433
( 151 ) 2022.03.22.
( 210 ) M 21 01680
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Kovács Zoltán, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; oktatás, különösen nyelvoktatás;

könyv, tankönyv és nyelvkönyv kiadás; CD, CD-ROM, DVD kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok
kiadása; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; tanfolyamok, szemináriumok rendezése és szervezése;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; szakmai képző, fordító szolgáltatások; oktatási tárgyú információk
nyújtása.
( 111 ) 237.434
( 151 ) 2022.03.22.
( 210 ) M 21 03028
( 220 ) 2021.08.16.
( 732 ) Kürthy Johanna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Grafikák, festmények.

( 111 ) 237.435
( 151 ) 2022.03.22.
( 210 ) M 21 01793
( 220 ) 2021.05.04.
( 732 ) Gorgolis Societe Anonyme, Trikala (GR)
( 740 ) Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 4
7

Kenőanyagok.
Utcatisztító gépek; útépítő gépek; földmunkagépek, bulldózerek; hóekék; motoralkatrészek; kipufogódobok,

hangtompítók; motorhengerek; önindítók, indítókapcsolók; gumitalpak/gumihevederek lánctalpakhoz;
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mezőgazdasági gépek; generátorok; vízpumpák, vízszivattyúk; motorok, nem szárazföldi járművekhez; külső

motorok.
12

Kerékpárok; szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; motorkerékpárok; gumiabroncsok,

abroncsgumik.
( 111 ) 237.436
( 151 ) 2022.03.22.
( 210 ) M 21 02854
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) Róthweil Anna, Porva (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás.

41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 111 ) 237.437
( 151 ) 2022.03.22.
( 210 ) M 21 02856
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) Róthweil Anna, Porva (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás.

41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 111 ) 237.438
( 151 ) 2022.03.22.
( 210 ) M 21 02858
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) Balog Andrea Ágnes, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
5
21

Állatápolási készítmények.
Gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek.
Kefék és kefekészítő anyagok, állati szőr trimmelő.

( 111 ) 237.439
( 151 ) 2022.03.22.
( 210 ) M 21 02855
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) Róthweil Anna, Porva (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
41

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

M806

44

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 7. szám, 2022.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 111 ) 237.440
( 151 ) 2022.03.22.
( 210 ) M 21 01102
( 220 ) 2021.03.11.
( 732 ) Bagi Péter, Buják (HU)
( 541 ) su3Doku
( 511 ) 9

Letölthető szoftver alkalmazások; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz.

28

Manipulatív logikai játékok; táblajátékok.

42

Nem letölthető játékszoftverek biztosítása online.

( 111 ) 237.441
( 151 ) 2022.03.22.
( 210 ) M 21 03196
( 220 ) 2021.09.07.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) JUZIMETTE
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.442
( 151 ) 2022.03.22.
( 210 ) M 21 01123
( 220 ) 2021.03.15.
( 732 ) Cleanne Holding Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és

egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; autósamponok; mosószerek
gépjárművekhez; szélvédő tisztító folyadékok; szélvédőtisztító folyadékok; tisztítószerek gépjárművekhez;
járműsamponok.
( 111 ) 237.443
( 151 ) 2022.03.23.
( 210 ) M 21 03732
( 220 ) 2015.04.23.
( 732 ) Match Group, LLC., Dallas, Texas (US)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SWIPE
( 511 ) 45

Társkereső szolgáltatások; internetalapú közösségi hálózatépítő, ismerkedési és társkereső szolgáltatások.

( 111 ) 237.444
( 151 ) 2022.03.23.
( 210 ) M 21 03576
( 220 ) 2015.04.23.
( 732 ) Match Group, LLC., Dallas, Texas (US)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SWIPE RIGHT
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Társkereső szolgáltatások; internetalapú közösségi hálózatépítő, ismerkedési és társkereső szolgáltatások.

( 111 ) 237.445
( 151 ) 2022.03.23.
( 210 ) M 21 01683
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Balaton/Balatoni eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok;

desszertborok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor;
habzóbor, pezsgő; természetes habzóborok; vörös habzóborok; pezsgős borok; rozé borok; szőlőbor; vörösbor.
35

Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,

online reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés,
reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése
reklámcélra; online reklámozás; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában;
reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok
és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámlogók tervezése; reklámozás,
hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános
kommunikációs eszközön keresztül; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok online terjesztése; marketing
kampányok; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; reklámozó
szórólapok terjesztése; reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; reklám és
marketing; merchandising szolgáltatások; reklámprospektusok terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések
terjesztése; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklámok
terjesztése interneten keresztül.
41

Borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolási

szolgáltatások (oktatás); borkóstolási események oktatási célokra; borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás;
brosúrák kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok
multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése.
( 111 ) 237.446
( 151 ) 2022.03.23.
( 210 ) M 21 00558
( 220 ) 2021.02.12.
( 732 ) H. Heitz Furnierkantenwerk GmbH & Co. KG, Melle (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Furnértermékek, melyek élfurnérok, tömör fa élfurnérok, furnér burkolatok, alkatrészek bútor-gyártáshoz,

nem vágott élfurnérok, lakkozott élfurnérok, lakkozott furnér burkolatok, nem fémből készült bútor élvédők és
furnér profilok, építkezési célra.
20

Vastag furnér élek és élfurnérok fából és ennek helyettesítőjéből, vagy műanyagból; tömör fa élfurnérok,

nem vágott élfurnérok, lakkozott élfurnérok, lakkozott furnér burkolatok és végcsíkok; alkatrészek
bútorgyártáshoz; farost és műanyag, prolipropilén élzárók bútorokhoz.
( 111 ) 237.447
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( 151 ) 2022.03.23.
( 210 ) M 21 02947
( 220 ) 2021.08.03.
( 732 ) Grupa Maspex Sp. z o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 111 ) 237.448
( 151 ) 2022.03.23.
( 210 ) M 21 02948
( 220 ) 2021.08.03.
( 732 ) Grupa Maspex Sp. z o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 111 ) 237.449
( 151 ) 2022.03.23.
( 210 ) M 21 02949
( 220 ) 2021.08.03.
( 732 ) Grupa Maspex Sp. z o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
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smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 111 ) 237.450
( 151 ) 2022.03.23.
( 210 ) M 21 02950
( 220 ) 2021.08.03.
( 732 ) Grupa Maspex Sp. z o.o., Wadowice (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz; szörpök italokhoz.
( 111 ) 237.451
( 151 ) 2022.03.23.
( 210 ) M 21 03473
( 220 ) 2021.09.30.
( 732 ) Zsigmondné Bánóczi Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Egyed Andrea, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Coaching; mentorálás; személyes oktató fórumok; oktatás biztosítása.

44

Csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

45

Spiritiszta tanácsadás.

( 111 ) 237.452
( 151 ) 2022.03.23.
( 210 ) M 21 03301
( 220 ) 2021.09.17.
( 732 ) Dienes Szabolcs, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Építészet; építészeti tervezés; építészeti tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szaktanácsadás;

építészeti szolgáltatás; építészeti szolgáltatások építészeti tervek kidolgozásához; építészeti tervezés
várostervezéshez; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti beszámolók készítése; építészeti tervezéssel
kapcsolatos tájékoztatás weboldalon keresztül; kiállításokkal kapcsolatos építészeti tervezési szolgáltatások;
belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás.
( 111 ) 237.453
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( 151 ) 2022.03.23.
( 210 ) M 21 03477
( 220 ) 2021.10.05.
( 732 ) Őry Barnabás, Veresegyház (HU)
( 541 ) 3 órás kert
( 511 ) 9

Rögzített tartalmak; média tartalmak; informatikai és audió, vizuális, multimédiás eszközök.

41

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

44

Kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások, kertészet, kerttervezés, kertészeti tanácsadás.

( 111 ) 237.454
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 21 03255
( 220 ) 2021.09.10.
( 732 ) Budapest Bank Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE
( 511 ) 35

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

( 111 ) 237.455
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 03260
( 220 ) 2021.09.13.
( 732 ) HandCUP Trade Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek;

bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények; gyermekkozmetikai cikkek;
gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hintőpor, pipere célokra;
illatszer készítmények; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai krémek; kollagén készítmények
kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők;
leheletfrissítő készítmények személyes higiéniához; leheletfrissítő lapocskák; naptejek; napvédő, napozó
készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai célokra; olajok testápolási, higiéniai célokra; parfümök;
parfümvizek, illatosított vizek; micellás víz; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító
készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; tisztítókészítményekkel
átitatott babatörlő-kendők.
5

Antibakteriális kézmosók; bedörzsölő szerek; borotválkozás utáni gyógyszeres arcszeszek; dohányzásról való

leszokás segédeszközeként használt nikotintapaszok; dohányzásról való leszokást segítő nikotinos rágógumik;
égési sérülések kezelésére szolgálókészítmények; fagyást gyógyító kenőcs gyógyszerészeti célokra;
fertőtlenítőszerek; antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; kendők gyógyszeres
folyadékokkal átitatva; kendők fertőtlenítőszerrel átitatva; kontaktlencse tisztítókészítmények; oldatok
kontaktlencsékhez; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; szexuális síkosító szerek; szexuális stimuláló
gélek; tamponok; vérzéscsillapító készítmények; vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok; fertőtlenítő
szappanok.
16

Előkék papírból; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papírtörlők tisztítási célokra;

papírszalvéták; papírtörölközők; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; poháralátétek papírból;
sminkeltávolító papírkendők; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez.
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Tányérok papírból vagy műanyagból; poharak papírból vagy műanyagból; eldobható tányérok; edények;

étkészlet a kések, villák, kanalak kivételével; hőszigetelő tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok
italokhoz; tárolók, tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra.
( 111 ) 237.457
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 03213
( 220 ) 2021.09.08.
( 732 ) Zöldy Erika, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Creative Crafter
( 511 ) 29

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

30

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

32

Üdítőitalok.

( 111 ) 237.458
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 03211
( 220 ) 2021.09.08.
( 732 ) Lavazza Magyarország Kft., Szada (HU)
( 541 ) PAGANI HOMME
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
( 111 ) 237.459
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 01573
( 220 ) 2021.04.19.
( 732 ) AHS.hu Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, mozgóképes, audiovizuális, optikai, súlyméró, mérő-,jelző-,

észlelő, tesztelő, ellenőrző, elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására
vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására,
másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes
szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; informatikai és audio-, vizuális, multimédiás és
fényképészeti készülékek, audovizuális és fényképészeti eszközök, audióeszközök és rádióvevők, autórádiók,
sztereó autórádiók, erősítők, hangszórók (akár Bluetooth akár sima), monitor fejtámla.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, járművek részei és szerelvényei.

35

Járművek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, járművek részei és szerelvényei, képek vagy

adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök, rögzített és
letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média, informatikai és audio-,
vizuális, multimédiás és fényképészeti készülékek, audiovizuális és fényképészeti eszközök, audióeszközök és
rádióvevők, autórádiók, sztereó autórádiók, erősítők, hangszórók (akár Bluetooth akár sima), monitor fejtámlához
kapcsolódó kis- és nagykereskedelme, ezen termékek webshopon keresztül történő értékesítése.
37

Motorok, járművek tuningolása, felszerelés, tisztítás, javítás és karbantartás, gépkocsik motorjainak és

hajtóműveinek tuningolása.
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( 111 ) 237.460
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 01925
( 220 ) 2021.05.14.
( 732 ) Bon Market Kft., Pápa (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 541 ) Bonmart
( 511 ) 35

Élelmiszeripari, húsipari, vegyipari, mezőgazdasági, kertészeti, kozmetikai, egészségügyi, gyógyszerészeti,

állatgyógyászati, állatélelmezési és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök, fém- és
műanyagipari, ruházati, világító, papíripari, nyomdaipari, faipari, háztartási, textilipari, dekorációs, kegyeleti,
játék, ajándék, kreatív és hobby, alkoholos és alkoholmentes termékek kis- és nagykereskedelme; kereskedelmi
egységek üzemeltetése, kiskereskedelmi bolthálózatok működtetése; fénymásolás; könyvelés; reklámozás;
reklámanyagok terjesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; franchise üzletek létrehozásával
kapcsolatos üzleti tanácsadás; üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
42

E-kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások.

( 111 ) 237.461
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 01932
( 220 ) 2021.05.14.
( 732 ) MCQA Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási
szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1);
anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés;
dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó
felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági
tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhasználói hitelesítési
szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online
szoftveralkalmazásokhoz; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása
elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások
(2); grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hegesztéssel kapcsolatos kutatás;
hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében; honlap-alapú
adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];
honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;
internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés];
kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;
környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;
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lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával

kapcsolatos mérések, földmérés; mérőórák bérbeadása energiafogyasztás rögzítésére; meteorológiai előrejelzés;
minőségellenőrzés; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; olaj-, gáz- és
bányaipari kutatási szolgáltatások; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos
felmérések készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); szakszövegek írása; számítástechnikai
tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;
számítógépek bérbeadása; számítógépes adat-helyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás;
számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete
jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek
felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;
számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos
tanácsadás; számítógép-programozás; számítógépszoftver-tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus
felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; szerver hosting,
szerverbérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás, szoftver
mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás;
technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; térképészet;
természeti katasztrófák tudományos és technikai kutatása; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak
feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés;
vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz alatti kutatás, feltárás;
vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
( 111 ) 237.462
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 02978
( 220 ) 2021.08.10.
( 732 ) ANTRA Identification Kereskedelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Ipari informatikai eszközök, automata azonosító eszközök, vonalkódolvasó; számítógépes szoftver;

számítógépek és számítógépes perifériák.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatás; számítógépes szolgáltatás; informatikai szolgáltatás; tudományos és

technológiai szolgáltatás.
( 111 ) 237.463
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 02980
( 220 ) 2021.08.10.
( 732 ) ANTRA Identification Kereskedelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 9

Ipari informatikai eszközök, automata azonosító eszközök, vonalkódolvasó; számítógépes szoftver;

számítógépek és számítógépes perifériák.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatás; számítógépes szolgáltatás; informatikai szolgáltatás; tudományos és

technológiai szolgáltatás.
( 111 ) 237.464
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 02979
( 220 ) 2021.08.10.
( 732 ) ANTRA Identification Kereskedelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Ipari informatikai eszközök, automata azonosító eszközök, vonalkódolvasó; számítógépes szoftver;

számítógépek és számítógépes perifériák.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatás; számítógépes szolgáltatás; informatikai szolgáltatás; tudományos és

technológiai szolgáltatás.
( 111 ) 237.465
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 03090
( 220 ) 2010.03.18.
( 732 ) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IBUDOLOR
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, csecsemők számára készült élelmiszerek; tapaszok, kötszerek; fogtömő
anyagok, fogászati viasz; fertőtlenítőszerek; az összes fent említett áru orvosi, fogászati és szájápolási
készítmények kivételével.
( 111 ) 237.466
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 03230
( 220 ) 2021.09.08.
( 732 ) Hangzhou Shijing Technology Co., Ltd., Hangzhou City Zhejiang (CN)
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( 300 ) 54147100 2021.03.09. CN

( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Radiátorok, elektromos; elektromos készülékek lábfürdőhöz; hűtőberendezés; kozmetikai hűtők; elektromos

meghajtású ventilátorok szellőztetési célokra; csapok; fürdőszoba szerelvények; sterilizátorok;
világítókészülékek; főzőberendezések és készülékek; fogkefe-sterilizálók; ultrahangos sterilizáló készülékek
háztartási célokra; elektromos cipőszárítók háztartási célokra; párásítók [háztartási célokra]; légtisztítók
gépjárművekhez; légtisztító hűtőberendezésekhez.
( 111 ) 237.467
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 03402
( 220 ) 2021.09.29.
( 732 ) Cosmic Gourmet Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Győrki Mónika, Budapest
( 541 ) Egy csésze szeretet
( 511 ) 30

Tea; kávé; előkészített kávés italok; csokoládés kávé; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok; főként

kávét tartalmazó italok; instant kávé; ízesített kávék; jégkrémtartalmú, kávé alapú italok (affogato); kávé alapú
italok; kávé alapú jeges italok; kávé alapú, tejet tartalmazó italok; kávé esszencia; kávé esszenciák és kávé
kivonatok keveréke; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; kávé tejjel; kávéból készült italok; kávéitalok; kávék
[pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban]; kávékeverékek; kávékivonatok; kávékoncentrátumok;
koffeinmentes kávé; koffeinmentes kávék; mesterséges kávé; őrölt kávé; pörköletlen kávék; szemes kávék; chai
teák; árpalevél tea; ázsiai sárgabarack tea [maesilcha]; burdock-gyökér tea (wooungcha); citrom tea; citrommal
ízesített nem gyógyhatású teák; csomagolt teák [nem gyógyászati célra]; darjeeling teák; earl grey teák;
édesítőszerekkel édesített teinmentes tea; fehér lótusz tea (baengnyeoncha); fehér tea; fekete tea; fekete tea [angol
tea]; fermentált teák; filteres teák; filteres teák nem gyógyhatású teák készítéséhez; filteres teák [nem
gyógyhatású]; ginseng tea [insamcha]; ginseng teák; gojibogyó-tea [gugija cha]; gyümölcs ízesítésű teák [nem
gyógyhatású]; hajdina tea; hársfa tea; instant fehér tea; instant fekete tea; instant oolong tea; instant teák; instant
zöld tea; japán zöld tea; jázmin tea; jázmin tea, nem gyógyászati használatra; jeges tea; jeges teák; jeges teák
[nem gyógyszeres -]; kávé- és teapótlók; kimért teák [nem gyógyhatású -]; krizantém tea (gukhwacha); lapsong
souchong teák; maté tea; maté teák; moszat tea; narancs ízű tea [nem gyógyászati használatra]; nem gyógyászati
használatra szánt gyógynövény teák; nem gyógyhatású, citrom tartalmú teák; nem gyógyhatású tea esszenciák;
nem gyógyhatású teakivonatok; oolong tea; oolong tea [kínai tea]; rooibos teák; rozmaring tea; sárga tea; sós
tengerimoszat porból készült tea [kombu-cha]; szárított hántolatlan árpaporból készült tea [mugi-cha]; tea alapú
italok; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel; tea alapú italok [nem gyógyhatású]; tea alapú italok tejjel; tea
gyógyitalokhoz, főzetekhez; teából készült italok; teából készült nem gyógyhatású főzetek; teák; teák [nem
gyógyászati használatra]; teák [nem gyógyhatású]; teakeverékek; teakivonat; teakeverékporok; teakivonatok; tie
guan yin tea; teasütemények; vörösginzeng tea; yuja-cha (koreai mézes citromos tea); zöld tea.
( 111 ) 237.468
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 03056
( 220 ) 2021.08.19.
( 732 ) Royalpack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)
( 541 ) Fában a legjobb
( 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.
M816
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Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas
csövek és tömlők, nem fémből.
19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
40

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

élelmiszerek és italok tartósítása; 3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása
mások megrendelése szerint; fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások, metszés,
vésés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; papír simítás (1); papír simítás (2); szitanyomás.
( 111 ) 237.469
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 03059
( 220 ) 2021.08.19.
( 732 ) Royalpack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)
( 541 ) Best in wood
( 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.
17

Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas
csövek és tömlők, nem fémből.
19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
40

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

élelmiszerek és italok tartósítása; 3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása
mások megrendelése szerint; fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások, metszés,
vésés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; papír simítás (1); papír simítás (2); szitanyomás.
( 111 ) 237.470
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 03401
( 220 ) 2021.09.28.
( 732 ) The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. (A Delaware limited liability company), Bethesda, Maryland
(US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 541 ) THE RITZ-CARLTON SPA
( 511 ) 44

Spa szolgáltatások, gyógyfürdői szolgáltatások, nevezetesen arc-, haj-, bőr- és testkezelések, manikűr és

pedikűr szolgáltatások, masszázsszolgáltatások, testgyantázó szolgáltatások és szépségszalon szolgáltatások.
( 111 ) 237.471
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 03386
( 220 ) 2021.09.27.
( 732 ) Heart Care Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
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( 740 ) Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

( 541 ) Szívügyünk Győr!
( 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; papírból
készült 3D-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült
műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból készült szobrok;
szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, transzparensek kartonból; plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek; poszterkönyvek;
posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; prospektusok; könyvkötészeti borítók; könyvkötészeti
cikkek; irattartó; beléptetőkártya-tartók [irodai cikkek]; tollak [színes -]; színező tollak; színes tollak; tollak;
tollak [irodai cikkek]; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; csomagolásra szolgáló
kartondobozok; csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolásra szolgáló ragasztószalagok; nyomdabetűk.
25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; parti kalapok [ruházat].

35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hirdetések és reklámanyagok

[szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,
brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi
terjesztése; reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok,
brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár
belföldi]; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;
reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok terjesztése;
reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; fényképészeti felszerelés
bemutatása [reklámozási célból]; kereskedelmi ügyletek tárgyalása; marketinggel kapcsolatos adminisztráció;
reklám és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; adminisztrációs adatfeldolgozás; piackutatás;
piackutatás reklámozáshoz; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámozás; prospektusok szétosztása
reklámcélokra; hirdetés és reklámozás; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és
elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai
úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése;
hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; politikai hirdetési szolgáltatások; reklámok,
hirdetések összeállítása; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást;
reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; prospektusok és termékminták terjesztése;
szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; termékminták, áruminták
terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; termékminták terjesztése reklámcélokra;
kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kiállítások szervezése
üzleti célokra.
41

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

kiadása; sportrendezvények szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási
szolgáltatások; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése
kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; testnevelés; testedzési, testnevelési
szolgáltatások; testnevelési szolgáltatások; politikai beszédek írása.
43

Vendéglátás (élelmezés).

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; politikai

konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.
( 111 ) 237.472
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 03408
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( 220 ) 2021.09.29.
( 732 ) Pham Truong Son, Budapest (HU)
( 541 ) RIAVITA
( 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.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; csokoládé; cukor, méz, melaszszirup; só, ízesítők, fűszerek, tartósított

fűszernövények.
( 111 ) 237.473
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 03390
( 220 ) 2021.09.27.
( 732 ) ALFA-4 Szolgáltató Kft., Sopron (HU)
( 740 ) Dr. Kecskés Katalin, Sopron
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 237.474
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 03407
( 220 ) 2021.09.29.
( 732 ) Mudra Ágnes, Budapest (HU)
Schellenberger Roland, Budapest (HU)
( 740 ) Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) INFRAAQUA
( 511 ) 32

Vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitaminokkal és ásványi

sókkal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; víz; vizek; ásvány- és szénsavas vizek; ásványvíz
[italok]; ásványvizek; ízesített ásványvíz; ízesített vizek; ivóvíz; palackozott víz; szénsavas ásványvíz; szénsavas
víz; szénsavas víz [szódavíz]; szénsavas vizek; szénsavmentes víz; szódavíz; szódavizek; tápanyaggal dúsított
víz; vizek [italok]; vitamint tartalmazó ivóvíz.
( 111 ) 237.475
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 20 03689
( 220 ) 2020.12.01.
( 732 ) GémKer-Gémklub Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bodnár Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gémklub Társasjáték Maraton
( 511 ) 28
41

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

( 111 ) 237.476
( 151 ) 2022.03.25.
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( 210 ) M 20 03839
( 220 ) 2020.12.12.
( 732 ) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
( 300 ) 081224 2020.08.17. JM
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HYPER+
( 511 ) 34

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

szivarok; szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzó cikkek; cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők;
zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez;
elektronikus cigaretta; elektromos cigaretta patronok; elektromos cigaretta-folyadékok; felfűtendő
dohánytermékek; eszközök és tartozékok dohánytermékek felfűtéséhez; belélegzendő dohánypótlók;
dohánypótlókat tartalmazó cigaretták; cigarettatartók; cigarettatárcák; dohánytartalmú snus; dohánymentes snus;
dohánytartalmú tubák; dohánymentes tubák; dohánymentes nikotin tasakok.
( 111 ) 237.477
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 20 01844
( 220 ) 2020.06.26.
( 732 ) Art Dessert Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Meskó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DesszertNeked
( 511 ) 30

Alacsony szénhidráttartalmú édességek; alkoholos csokoládé; alma fánkok; biscotti tészta; boros töltésű

édességek; burgonyalisztből készült édességek; butterschotch pasztillák, cseppek [barnacukorból és vajból készült
édesség]; búzadara puding; croissant-ok; crumble [angol édesség, morzsasüti]; csokis párnák [péksütemények];
csokoládé; csokoládé alapú termékek; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládé karácsonyfadíszek; csokoládé
öntetekhez; csokoládé utánzatok; csokoládé utánzatot tartalmazó nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládé
utánzattal bevont nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládébevonatok; csokoládébevonatos gyümölcsök;
csokoládéból és diófélékből készített szendvicskrémek; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládédesszertek;
csokoládédíszek édesipari termékekre; csokoládéfondük; csokoládéízesítők; csokoládéízű édességek; csokoládék;
csokoládék édességhez és kenyérhez; csokoládékrémek; csokoládényulak; csokoládéöntetek; csokoládés gofrik;
csokoládés marcipán; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés tortadara; csokoládés trüffelek; csokoládét
tartalmazó nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládét tartalmazó nem gyógyhatású édességek; csokoládéval
bevont bogyók; csokoládéval bevont cukorkaáruk; csokoládéval bevont édességek; csokoládéval bevont
makadámiadió; csokoládéval bevont mandula; csokoládéval bevont nem gyógyhatású lisztes édességek;
csokoládéval bevont nugátszeletek; csokoládéval bevont ostyák; csokoládéval bevont szultánkenyér; cukorkaáruk
(nem gyógyhatású -); cukorkadarabkák sütéshez; cukorral bevont kávészemek; cukrászáru; cukrászsütemények
kakaóalapú összetevői; desszert mousse-ok [cukrászáru]; diófélék bevonattal [édesség]; dióféléket tartalmazó
csokoládés krémek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; díszek karácsonyfákra [ehető]; dzsemet tartalmazó
cukrászáruk; édes babzselé szeletek [yohkan]; édes mousse-ok; édesbab és rizs alapú sütemény, édesbab lekvárral
[nerikiri]; édesgyökérrel ízesített cukrászáruk; édesség cukorral összetapasztott kölesből vagy puffasztott rizsből
(okoshi); édesség-termékek (nem gyógyhatású); édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; édességek
diófélékből; édességek fagyasztott formában; édességek folyékony formában; édességek folyékony gyümölcsös
töltéssel; édességek karácsonyfák díszítéséhez; édességek készítésére szolgáló készítmények; fagyasztott
édességek; fagyasztott joghurtos piték; fagyasztott tejes édességek; fagylalt édességek; fagylaltos édességek;
fahéjas csigák; felfújtak [desszertek]; fő alkotórészként csokoládét tartalmazó élelmiszerek; fogyasztásra kész
desszertek [csokoládéalapú]; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; fogyasztásra kész pudingok; főként
édességet tartalmazó rágcsálnivalók; földimogyorós édességek; folyékony szeszes töltésű cukrászáruk; ginzenges
édességek; gofri; graham kekszből készült vajas tészta; graham kekszek; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó
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édesség karamellás töltelékkel; gyógynövényes mézes cukorkák [édességek]; gyuhi [rizsből készült japán

édesség]; gyümölccsel ízesített sós kekszek; gyümölcsös pogácsák; gyümölcsös zselés cukor [édességek];
habcsókok; habok; habok (édes); hagyományos koreai édességek és kekszek [hankwa]; halva [édességféle];
instant desszert pudingok; ízesített cukros édességek; japán piskóta (kasutera); jeges cukorkák; jégkrémet
tartalmazó fagyasztott édességek; kakaóalapú krémek szendvicskrémek formájában; kakaó alapú élelmiszerek;
kakaót tartalmazó élelmiszerek [fő összetevőként]; karácsonyfadíszek [ehető]; karamellkrém; kekszek,
rágcsálnivalók; keménycukorka; keverékek forró csokoládéhoz; kheer keverék [rizspuding]; légbuborékos
csokoládé; lekváros molnárkák; likőrös csokoládék; madártej; mandulás édességek; marcipán; marcipán
helyettesítők; mazsolát és szerecsendiót tartalmazó rizspudingok; mentolízesítésű édességek (nem gyógyhatású);
mochi-gashi [rizsből készült japán sütemény]; mogyoró ízesítésű pavlova; mogyoró ízű csokoládés édességek;
mogyorókrémek; mogyorós grillázs; mogyorós pavlova; mogyorót tartalmazó csokoládés édességek; mogyoróvaj
pasztilla; müzli desszertek; müzliszeletek, energiaszeletek; narancs alapú édességek; nem gyógyhatású
csokoládés édességek; nem gyógyhatású csokoládé; nem gyógyhatású cukorbevonatú édességek, drazsék; nem
gyógyhatású édességek zselé formájában; nem gyógyhatású édességek ellenőrzött kalóriatartalmú diétához; nem
gyógyhatású édességek, cukortermékek; nem gyógyhatású édességek; nem gyógyhatású lisztes édességek; nem
gyógyhatású mentás édességek; nugát; nyolc kincs rizspuding; olajban sült tésztarudak (youtiao); őrölt kávébabot
tartalmazó csokoládészeletek; palacsinták; pálcás fagyasztott édességek; pandoro (olasz ünnepi kalács);
panettone; pékáruk; pillecukor bevonat; pralinés ostya; pudingok; pudingok mint desszertek; rizs alapú pudingos
desszertek; rizspuding; rizspudingok; sajtos kekszek; sopapilla [mexikói fánk]; sopapilla [sült tészták]; sós
aprósütemények, kekszek; sós kekszek; sós kekszek [ehető]; sós kekszek, rágcsálnivalók; sós ostyás kekszek; sült
tésztatekercsek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); szárított cukrozott
sütemények rizslisztből (rakugan); szárított gyümölcsöt tartalmazó zabfalatok; szultánkenyér; táblás édességek;
taijaki (hal formájú, különböző töltelékekkel töltött japán sütemény); tej ízű nem gyógyhatású édességek;
tejberizs; tejes cukrászáruk; tejet tartalmazó nem gyógyhatású édességek; tejsodó; tejsodó utánzat; tejsodó
[vaníliás krém]; tejsodók; tejsodók [sült desszertek]; tiramisu; tojás formájú nem gyógyhatású édességek; tojásos
tejsodó; trüffelek [édesség]; trüffelek [rumos -] [édesség]; vattacukor; viennoiserie [péksütemények]; vla
[tejsodó]; yorkshire pudding; zselét tartalmazó cukrászáruk; áfonyás piték; almatorták; apró vajas kekszek;
aprósütemények; aprósütemények, kekszek; babapiskóták [cukrászsütemények]; bablekvárral töltött ostyák
(monaka); bajor krém; baklava; bécsi sütemények; bevont torták; briósok; brownie (csokoládés sütemények);
bundák tavaszi tekercshez; churros; crepe [francia palacsinta]; csirkés pite; csokoládé ízesítésű összetevőket
tartalmazó kekszek; csokoládé ízű bevonattal részben bevont omlós keksz; csokoládépaszták, krémek; csokoládés
karamellás ostyák; csokoládés kekszek; csokoládés ostyák; csokoládés piskótával készített csokoládétorták;
csokoládés sütemények; csokoládétorták, csokoládés sütemények; csokoládéval bevont ostyás kekszek;
csokoládéval bevont perecek; csokoládéval bevont sütemények, torták; csokoládéval bevont vajas kekszek;
csokoládéval díszített, leöntött perecek; csokoládéval részben bevont omlós keksz; cukormázas gyümölcsös
sütemények, torták; cukormázas piskóták; cukormázzal bevont kekszek, aprósütemények; cukrászsütemények;
dán péksütemény; dán vajas kekszek, aprósütemények; eclair fánkok; édes kekszek emberi fogyasztásra; égetett
krém; epres sütemények; étkezési ostyák; fagyasztott joghurtos torták; fagyasztott sütemények; fagyasztott
tésztalapok; fagylalttölcsérek; fánkok; félig bevont csokoládés kekszek; fogyasztásra kész desszertek
[cukrászsütemények]; friss péksütemények; gabonafélékből készült kekszek, aprósütemények emberi
fogyasztásra; gofrik; gőzölt piskóták (fagao); grillázs; gyömbéres aprósütemény; gyömbérkenyér, mézeskalács;
gyümölccsel ízesített kekszek, aprósütemények; gyümölccsel töltött cukrásztermékek; gyümölcskenyér szeletek;
gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények; gyümölcsös piték; gyümölcsös sütemények; gyümölcsös
sütemények/torták; gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; gyümölcsöt tartalmazó kekszek,
aprósütemények; gyümölcsöt tartalmazó sütemények; gyümölcstorta alapok; holdsütemények; holland
mézeskalács (taai taai); jégkrémtorta; jégkrémtorták, fagylaltos sütemények; karácsonyi pudingok; keksz;
kekszek csokoládé ízesítésű bevonattal; kekszek csokoládés bevonattal; kekszek sajt mellé; kekszkeverékek;
kemény keksz [tengerészek keksze]; kókuszos macaronok; krémeket és gyümölcsöt tartalmazó sütemények;
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krémeket tartalmazó sütemények; krémes molnárkák; krémes pite; kürtőskalács; lepények; lepények [édes vagy

sós]; leveles tésztából készült péksütemények; liszt alapú sütemények; macaron [mandulás cukrászsütemény];
madeleine (teasütemény); mákos péksütemények; malátából készült kekszek, aprósütemények emberi
fogyasztásra; malátás sütemények, torták; mandulás csókok [sütemény]; mandulás sütemények; mandulatorták;
melaszos sütemények, torták; mille-feuille; mini mignonok [aprósütemények]; minitorták; muffin; napóleon
szelet; narancs alapú sütemények; nem húsos piték; omlós keksz csokoládé ízű bevonattal; omlós kekszek; ostya
kosárkák, torta alapok; ostya monakához [japán sütemény]; ostyák; ostyák [étel]; ostyák, goffrik; ostyarúd
[keksz]; ostyarudak; pasty [töltött péksütemény]; pattogatott rizsből készült kandírozott sütemények; petits fours
[sütemény]; pitetészta, lepénytészta; plumcake [piskóta]; pot pie [töltött sós pite]; profiterol; pudingos piték;
quiche-ek; quiche [francia töltött lepény]; quiche [tésztában sült sós sodó]; reggeli sütemények; sachima;
sajttorták; sonkát tartalmazó leveles tészta; sós sütemények; sült apró fánksütemények; sült élesztős tészta
(karintoh); sütemény kosárkák; sütemények; süteményekhez való tészta; süteményrudak; sütinyalókák;
szamószák; szavarin; szerencsesütik; tartós sütemények; tavaszi tekercsek; tejcsokoládés teasütemények;
tejszínes, krémes sütemények, torták; tészta tavaszi tekercsekhez; tésztában sült pástétom; töltött sós
péksütemények; torta; torták cukrokból; torták [gâteau]; tortakosárkák; vajas kekszek [petit-beurre]; vegán
sütemények; zabkekszek emberi fogyasztásra; zabos sütemények emberi fogyasztásra; alkohol alapú édességek
[nem gyógyhatású]; borsmenta cukorka; borsmentás pasztillák [cukorkaáruk] nem orvosi használatra; cachou
[cukorkák], nem gyógyszerészeti alkalmazásra; csikóhal formájú csokoládé; csokoládé adventi naptárban;
csokoládé édességek; csokoládé mentaízesítésű töltelékkel; csokoládé pasztillák; csokoládé pralinék formájában;
csokoládé szeletek; csokoládéból készült pralinék; csokoládékészítmények; csokoládémassza; csokoládés
édesipari termékek; csokoládés édességek; csokoládétojások; csokoládéval bevont rizssütemények; csokoládéval
bevont szeletek; cukorbevonatú édességek; cukorbevonatú keménykaramella; cukorból készült tortadíszek;
cukorka (cukor); cukorkák; cukorkák [édességek]; cukorkák, nem gyógyászati használatra; cukorkák [nem
gyógyhatású]; cukorkák (nem gyógyhatású) mentollal; cukorkák (nem gyógyhatású) alkohollal; cukormentes
cukorkák; cukormentes édességek; cukormentes mentás bonbonok; cukorral bevont almák; cukorszirup; cukrozott
mandula; cukrozott szójabab [hama-natto, amanatto]; drazsék [nem gyógyhatású cukorkák]; édesgyökér;
édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édesség szeletek; édességek; édességek [cukorkafélék];
édességek [cukorkák]; édességek habosított cukorból; édességek (nem gyógyászati célra); édességek [nem
gyógyhatású] csokoládés fánk formájában; édességek, nyalánkságok; édességek pasztillák formájában;
édességszeletek; fagylaltos édességek nyalókák formájában; folyékony gyümölcsös töltésű nem gyógyhatású
rágnivaló édességek; folyékony töltelékű pralinék; főzött cukorkaáru; fudge [csokoládés édesség]; gyümölcs ízű
keménycukrok [édesség]; gyümölcsízesítésű édességek; gyümölcsös édességek; gyümölcstartalmú édességek;
hagyományos koreai teasütemény [dasik]; húsvéti tojások; ízesített pattogatott kukorica; jelly bean henger alakú
vegyes cukorkák; kakaós cukorkák; kandiscukor; karamell; karamella (cukorkák); karamellák (cukorka);
karamellák [cukorkák]; karamellás cukorkák; karamellizált cukor; kemény karamellák [cukorkák];
keménycukorkák; keményítőalapú cukorkák [ame]; kézzel készített cukorkák; kristálycukor darabok [édesség];
kristályosított kandiscukor; kukoricaszirupból készült cukorka; leheletfrissítő mentabonbonok; mályvacukor;
mályvacukorkrém; mályvacukrok; mályvacukros [habcukros, pillecukros] édességek; medvecukor; menta ízű
édességek (nem gyógyhatású); mentol-alapú édességek [nem gyógyhatású]; mentolos cukorkák; mentolos
cukorkák (nem gyógyhatású); méz alapú édességek [nem gyógyhatású -]; mézes cukorkák (nem gyógyhatású);
nem gyógyhatású cukorka; nem gyógyhatású édességek pasztillák formájában; nem gyógyhatású édességek
cukorkaáruk formájában; nem gyógyhatású édességek tejkaramella formájában; nem gyógyhatású édességek
karamellák, tejkaramellák formájában; nem gyógyhatású édességek nugát formájában; nem gyógyhatású fogápoló
rágógumi; nem gyógyhatású pasztillák; nem gyógyhatású, gyógynövényes ízesítésű édességek, cukorkák; nem
gyógyhatású savanykás édességek; nem gyógyhatású savanykás karamell cukorkák, édességek; nem gyógyhatású
szájfrissítő pasztillák; nem gyógyhatású, szalmiáksós édesgyökeret tartalmazó édességek [medvecukor]; nem
gyógyhatású szögletes szájfrissítő pasztillák; nem gyógyhatású, tömörített édességek; nem gyógyszeres cukorkák;
nonpareils [cukorgyöngyök]; nyalókák; nyalókák [cukorkaáruk]; pastila [orosz gyümölcsös sütemény]; pasztillák
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habosított cukorból; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pasztillák, szopogatós tabletták/cukorkák [nem

gyógyszerezett édességek/cukrászáruk]; pattogatott kukorica; pekándiós rúd [édesség]; pillecukorral töltött
csokoládék; pillecukrok; pralinék; puha karamellák; rúd alakú cukorkák; savanyúcukorkák [édességek]; sétabot
alakú nyalókák; sós vajkaramella; szezámmagos édes szeletek; szezámmagos édességek; szezámolajból készült
édességek; tejcsokoládé szeletek; tejcsokoládék; tejes tablettacukorka; tejkaramella; tejkaramellát tartalmazó
csokoládéval bevont mályvacukros kekszek; tengeri kagyló formájú csokoládé; tölthető csokoládé kosárkák;
töltött csokoládé; töltött csokoládé szeletek; töltött csokoládék; töltött cukorkák, édességek; törökméz; tortadíszek
cukorból; vörös ginszeng cukorka; csokoládé alapú töltelékek; csokoládé alapú töltelékek süteményekhez és
pitékhez; csokoládé ízű bevonatok; csokoládés töltelékek pékárukhoz; cukor cukormázhoz; cukorbevonat;
cukormassza; cukormáz, glazúr; cukormáz süteményekhez; cukormázak süteményekhez; cukrász máz; fondant
massza; fondant, tortamáz; kávé alapú töltelékek; maláta dextrin mázak cukrászárukhoz; porcukor; tejsodó alapú
töltelékek süteményekhez és pitékhez; tortajég [cukormáz, cukorbevonat]; tükörmáz [tükörglazúr]; tortamázak;
alkoholtartalmú fagylalt; alkoholtartalmú sörbetek; csokoládé alapú jeges italok; csokoládét tartalmazó
fagylaltok; csokoládéval ízesített jégkrémek; cukorbevonat-keverékek; cukormáz készítő gépekhez használt ehető
cukormáz porok; cukormáz keverékek; fagyasztott cukrászsütemények [nem gyógyszeres -]; fagyasztott
jégkrémek; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztott joghurtos édességek; fagylalt; fagylalt
desszertek, jégkrémek; fagylalt, jégkrém; fagylaltkeverékek; fagylaltok; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltos
italok; fagylaltos sütemények; fagylalttorták; gyümölcs jégkrémek; gyümölcsízű jégkrémek nyalókák formájában;
gyümölcsjégkrém; gyümölcsjégkrém-szeletek; gyümölcsös fagylaltok; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok;
ízesített jégkrémek; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; jégkrém nyalókák, pálcikás
jégkrémek; jégkrémek, fagylaltok; jégkrémes édességek; jégkrémrudak; joghurtalapú fagylaltok [főleg fagylalt];
kakaó alapú jeges italok; kávé alapú jeges italok; keverékek fagyasztott édességek készítéséhez; keverékek
fagylalt készítéséhez; keverékek jégkrém termékek készítéséhez, fagylaltporok; keverékek jégkrémes édességek
készítéséhez; krémfagylaltok; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; pálcikás jégkrémek; parfé; parfék; sörbetek,
jégkásák; sörbetek [vízalapú fagylaltok]; sörbetkeverékek [fagylaltok]; szörbetek; szörbetek [fagylaltok];
szörbetek [vizes fagylaltok]; tejes fagylalt, jégkrém; tejes ízesítésű pálcikás fagylaltok; tejes jégkrém rudak; tejet
tartalmazó pálcikás fagylaltok; trüffel ízű fagylaltok; vegán jégkrémek; vizes alapú fagylaltok.
43

Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre
árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői
fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és
italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása 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 internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok
felszolgálása fánkboltokban; 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 megrendelésre; ételkészítési
szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel
rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók,
fagylaltozói szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói
szolgáltatások; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; svédasztalos
éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások;
szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tortadíszítések; vállalati vendéglátás
(étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; catering szolgáltatások
ételbiztosításhoz; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering
koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári
és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás
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szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étkeztetési

szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési
szolgáltatások rendezvénytermek számára; éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi
bulik számára; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása]; kültéri étkeztetési szolgáltatások;
mobil catering szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; üzleti célú
étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással
kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 237.478
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 20 03842
( 220 ) 2020.12.14.
( 732 ) Magyar Piszke Papír Kft., Lábatlan (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 541 ) bioandglutenfree
( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; import-export

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és
vásárlói részére.
( 111 ) 237.479
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 20 03281
( 220 ) 2020.11.03.
( 732 ) Transmatic Kft., Kiskunlacháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; alapozók, primerek;

alizarin festékek; alumínium festékek; festékek és lemosók; festékhígítók; fixálóanyagok [lakkok]; glazúrok
[festékek, lakkok]; hígítók lakkokhoz; diszperziós festékek; vizes diszperziós festékek anyagok színezésére nagy
mennyiségben; diszperziós pigmentek, festékek betonszínezésre; hígítók.
( 111 ) 237.480
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 20 02390
( 220 ) 2020.08.12.
( 732 ) NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Borbély Zita, Budapest
( 541 ) Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram
( 511 ) 37

Acélszerkezetek építése; acélszerkezetek építése épületekhez; acélszerkezetek felépítése; acélszerkezetek

hegesztése építési célra; ácsmunkák; alapok megerősítése; alapok vízállóvá tétele; alapozás vízállóvá tételére
szolgáló termékek felszerelése, alkalmazása; alapozási talajmunka; alapozások megépítése; alapozással
kapcsolatos földalatti építési munkák; aljzatok, alátétrétegek alkalmazása; állami, önkormányzati lakások építése;
árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; ásási, földkiemelési szolgáltatások; ásási szolgáltatások;
aszfaltozás; belső és külső falak, mennyezetek és tetők szigetelése; beltéri szigetelési és tömítési szolgáltatások;
beltéri válaszfalak építése; beton fényezés; betonburkolás; betonfeszítés; betonformáló rendszerek installálása;
betonozás; betonsimítás; betonszivattyúzás; betontömítés; betonzsaluzat installálása; betonzúzás; bevonatok,
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burkolatok felvitele épületekre; bontási munkák, szolgáltatások; burkolás és csempézés; cölöpverés;

csatornafektetéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; csatornázási, szennyvízelvezetési szolgáltatások;
csatornazsilipek építése; csempézési szolgáltatások; csiszolás habkővel; csőfektetés; csőszerelési szolgáltatások;
csövek illesztése; csővezeték rendszerek üzembe helyezése; csővezetékek építése; csővezetékek fektetése és
építése; csővezetékek kiépítése; csővezetékek lefektetése; csővezetékek szerelése és javítása; csővezetékekkel
kapcsolatos földalatti építési munkák; díszletek építése; egyedi épületek építése; elektromos kivitelezési, üzembe
helyezési szolgáltatások; építés; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építésfelügyelet; építésfelügyelettel
kapcsolatos konzultáció; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési menedzsment; építési munka
felügyelete; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési szolgáltatások; építési területek elegyengetése;
építési területek előkészítése; építési területek szintezése; építkezés; építkezés alatti tűzvédelem; építkezés ipari
kötéllel történő megközelítéssel; építkezés, magasépítés; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezések helyszíni
felügyelete; építkezési projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; építőipari szolgáltatások;
épületalapok építése; épületbontás; épületbontási szolgáltatások; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; épületek díszítése; épületek építés alatti tűzállóvá tétele; épületek építése; épületek építése
megrendelésre; épületek, építmények, szerkezetek lebontása; épületek és építmények csörlőzése; épületek és más
szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építése; épületek
felújításának felügyelete; épületek festése; épületek festése és mázolása; épületek kivitelezése; épületek
lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; épületek lebontásának felügyelete; épületek megerősítése;
épületek süllyedésének megelőzése és helyreállítása; épületek szigetelése; épületek vakolása; épületrészek
építése; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; épületszigetelési és tömítési szolgáltatások; esztrich
[aljzat] alkalmazása; fagyökér eltávolítás; falburkoló lapok felszerelése; falépcsők építése; falépítés; fapadlózat
lerakása; felületi bevonatok alkalmazása; festékszórás; festés és lakkozás; festési és dekorációs szolgáltatások;
festési munkák; föld alatti építés; föld stabilizálása habarcs injektálás által; föld stabilizálása vibrációs tömörítés
által; földalatti aknák építése; földalatti építmények, szerkezetek építése; földalatti galériák építése; földalatti
közlekedési hálózatok építése; földalatti tartályok kiásása; földkiemelés; földmozgatási munkák; földterületek
árvízvédelmével kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; földtömörítés, talajszilárdítás; folyadékszállító
csővezeték hálózatok létesítése; folyosók, átjárók burkolása; függönyfalak építése; fülkék, kabinok építése;
galériák építése; gázellátó csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; gázellátó hálózattal, gázvezetékekkel
kapcsolatos földalatti építési munkák; gázszállító csővezeték hálózatok létesítése; geotermikus energia
berendezések építése; geotermikus fűtőberendezések építése; geotermikus közösségi fűtőberendezések építése;
gépek leszerelése; gipszkarton kivitelezési szolgáltatások; gipszkarton panelek felszerelése; gőzszállító
csővezeték hálózatok létesítése; habarcs erősítés alapzatokhoz; habarcsolási szolgáltatások; hálózatok fektetése;
házak építése; házak építése megrendelésre; házbővítések építése; házépítés; házfestés; helyszínek előkészítése
[építés]; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; helyszíni projektirányítás épületek építésével
kapcsolatban; hidraulikus eszközökkel végzett építési szolgáltatások; ideiglenes szerkezetépítési szolgáltatások;
infrastruktúra építés; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés];
ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; intézményi célt szolgáló épületek építése;
istállók építése; iskolák építése; kábelezéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; kábelfektetés; kábelfektetési
szolgáltatások; kazánok újratéglázása és újjáépítése; kémények lebontása; kéményépítés; kerítések felállítása;
kerti épületek építése [felállítás és üvegezés]; kiállítási standok, emelvények és bódék építése és felállítása;
kiállító standok építése; kőműves munkák; konyhák építése; konzultáció konstrukciókról; kotrással, ásással
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kőzetfúrás; közművek építése; közüzemi infrastruktúra építés; közüzemi
létesítmények építésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; külső és belső festés; külső oldali burkolás;
kútépítés; kútfúrás; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; lakóingatlan-építés; lakóingatlanok
építése; lépcsőfokok felületének előkészítése lefedésre és burkolásra; leszerelési, bontási szolgáltatások;
magánlakások építése; mechanikai emelési szolgáltatások az építőipar számára; mennyezet építés; mennyezet
kialakítás, szerelés; mennyezet textúra igazítás; mennyezetburkolás; nedvesség elleni szigetelési szolgáltatások;
napenergiát hasznosító közhasznú létesítmények építése; nehézgépészeti építkezés; nyilvános létesítmények
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szolgáltatások; oszlopos előtetők, védőtetők építése; padlóburkolási szolgáltatások; padlóburkoló lapok lerakása;
padlóépítés; padlófelületek előkészítése lefedéshez és burkoláshoz; padozatok, deszkaburkolatok készítése;
palázás és csempézés; parkettázás; pillérek, oszlopok építése; pillérek, oszlopok lebontása; raktárak építése és
javítása; rekreációs [szórakoztató] célú komplexumok építése; résfalak építése; szabadidő-komplexumok építése;
szálláshelyek belső kialakítása [építés]; szárazföldi csővezetékek telepítése; szárazföldi építkezés; szaunák
építése; szellőzőaknák építése; szennyvízcsatornákkal kapcsolatos földalatti építési munkák; szennyvízrendszerek
építése; szigetelési szolgáltatások; szigetelőanyagok épületekbe, tetőkbe és szerkezetekbe való beépítése; szilárd
talajburkolatok építése; szolgáltatások épületek nedvesség elleni szigetelésére építés során; szolgáltatások föld
stabilizálására megerősítő rudak beillesztése által; szolgáltatások föld stabilizálására cement injektálás által;
szolgáltatások talaj cement befecskendezés általi stabilizálásához; szolgáltatások talaj stabilizálására habarcs
befecskendezés által; szolgáltatások talaj stabilizálására vibrációs tömörítés által; szolgáltatások védőbevonatok
felviteléhez épületek külső felületére; talaj lecsapolása; talaj stabilizálása megerősítő rudak beillesztése által;
talajcölöpözés; talajkotrás; talajstabilizálás; talajstabilizáló habarcs injektálása; talajstabilizáló szolgáltatások
vibrációs tömörítéssel; tartozékok és szerelvények felszerelése épületekben; téglafalak burkolása; telkek, építési
területek megtisztítása; tetőfedési szolgáltatások; tetőfedő munkák; tetők építése; tetők lebontása; tetők szerelése;
tetőszigetelés; többszintes autóparkolók építése; töltések, földsáncok építése; üdülési szálláshelyek építése; utak
aszfaltozása; utak építése; útalapzatok építése; útburkolás; útburkolati csíkok felfestése; útburkolatok
felületmegmunkálása; útburkolatok tömítése; útburkoló szolgáltatások; útépítés; üzletek építése; üzlethelyiségek
átalakítása; vakolás [vakolási munkák]; vakolási szolgáltatások; válaszfalak építése; vásári standok és üzletek
építése; védőbevonatok felvitele épületekre; védőbevonatok felvitele épületfelületekre; védőbevonatok felvitele
üreges felületekre; védőfestékek felvitele épületekre; védőfestékek felvitele fára; verandák, télikertek építése;
vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; vidéki, mezőgazdasági létesítmények építése; villamossági,
elektronikai kivitelezési szolgáltatások; vízálló bélések alkalmazása; vízellátó berendezések építése; vízellátó
csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; vízellátó hálózattal kapcsolatos földalatti építési munkák;
vízelvezetés, talajlecsapolás; vízelvezető rendszerek építése; vízhatlan burkolatok felvitele tetőkre;
vízvezeték-szerelés; zsaluzási szolgáltatások; zsaluzat installálása betonozáshoz; beléptető rendszerek
felszerelése, üzembe helyezése; betörésjelző riasztók javítása; betörésjelző riasztók üzembe helyezése;
betörésjelző riasztók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; betörésjelzők felszerelése; betörésvédelmi
riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági rendszerek felszerelése; biztonsági rendszerek üzembe
helyezése; biztonsági zárak javítása; lakatosmunkák [javítás]; riasztó-felszerelési szolgáltatások; riasztók
beüzemelése; riasztók javítása; riasztók karbantartása és szervizelése; tűzjelző készülékek javítása; tűzjelző
készülékek javítása vagy karbantartása; tűzjelző készülékek üzembe helyezése; tűzjelző rendszerek felszerelése;
tűzriasztó készülékek; tűzriasztó készülékek javítása; tűzriasztó készülékek javításával vagy karbantartásával
kapcsolatos információszolgáltatás; tűzriasztó készülékek karbantartása; tűzriasztó rendszerek karbantartása és
szervizelése; tűzriasztók felszerelése és javítása; tűzvédelmi evakuációs rendszerek üzembe helyezése; vezeték
nélküli zárak beszerelése; zárak felszerelése; zárak felszerelése, cseréje, pótlása és javítása; zárszerelvények
felszerelése; bojlerek javítása vagy karbantartása; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása;
fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtéstechnikai szolgáltatások; fűtő- és hűtőberendezések üzembe
helyezése; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése;
fűtőberendezések beszerelése; fűtőberendezések épületekbe való utólagos beszerelése; fűtőberendezések
tervszerű szervizelése; fűtőberendezések üzembe helyezése; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása;
fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása; fűtőkészülékek javítása; fűtőkészülékek javítása és
karbantartása; hő visszanyerő készülékek javítása; klímaberendezések felújítása; klímarendszerek beüzemelése;
központi fűtés beszerelése; központi fűtés rendszerek üzembe helyezése; központi fűtés üzembe helyezése;
légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások;
légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari célra]; légkondicionáló berendezések üzembe
helyezése; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; légkondicionáló
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berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; légkondicionáló

berendezések javítása és karbantartása; légkondicionáló berendezések javítása; légkondicionáló berendezések
tervszerű szervizelése; légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; légkondicionáló
berendezések javítása vagy karbantartása; szagtalanítási szolgáltatások; szellőző berendezések épületekbe való
utólagos beszerelése; szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szellőztető berendezések üzembe
helyezése; szellőztető berendezések javítása; szellőztető berendezések javítása és karbantartása; szellőztető
berendezések tervszerű szervizelése; akusztikus mennyezetek tisztítása; átereszek tisztítása; épületbelsők
takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek
mosása; épületek tisztítása [külső felületé]; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épülettakarítás, épülettisztítás;
gondnoki, házfelügyelői szolgáltatások; helyszínek takarítása rendezvények előtt és után; higiénikus tisztítás
[épületek]; középületek takarítása; külső falfelületek tisztítása; madarak okozta szennyeződés tisztítása
épületekről; mennyezetfelületek tisztítása; mennyezettisztítási szolgáltatások; padlásterek takarítása;
padlófelületek tisztítása; padlófényezés; szabadidőközpontok szerződéses takarítása; szállodák takarítása;
víznyelő aknák tisztítása; ablakbevonatok felvitele; ablakfóliák felhelyezése; ablakkeretek beszerelése;
ablakkeretek cseréje; ablakkeretek festése; ablakok beszerelése; ablakok cseréje; ablakok hőszigetelése; ablakok
javítása; ablakok karbantartása; ablakok üvegezése; ablakszerelvények felszerelése; ablaktisztítás; beltéri
árnyékolók, rolók javítása; dupla üveg beszerelése; épületüvegezési szolgáltatások; másodlagos üvegezés
felszerelése; redőnyök felszerelése és javítása; reluxák felszerelése és javítása; rolók felszerelése; táblaüveg
beépítési és javítási szolgáltatások; üveg behelyezése, felszerelése; üveg és üvegelemek felszerelése; üveges
munkák, üvegezés; üvegezés; üvegezés felújítása; üvegezés [üvegáruk]; üvegezett épületszerkezetek felszerelése;
védőfilmek felvitele üvegre; bútorasztalos munkák [javítás]; bútorfelújítás, restaurálás; kárpitjavítás; kárpitozás;
szekrények javítása; szekrények újraburkolása; újrakárpitozás; felvonójavítás; felvonók és liftek üzembe
helyezése; felvonók felszerelése és javítása; felvonók javítása; felvonók javítása és karbantartása; felvonók
karbantartása; felvonók [liftek] javítása vagy karbantartása; felvonószerelés; liftek üzembe helyezése; faanyag
gombafertőzésének megszüntetése; felületek kezelése állatriasztó készítményekkel; helyiségek kártevő- és
rovarbiztossá tétele; helyiségek vizsgálata szú jelenlétének kimutatására.
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Beszédírás, nem reklámcélra; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális

számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;
dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás
megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes
publikációja; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak
kiadása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési
rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképek közzététele; füzetek kiadása;
hírlevélkiadási szolgáltatások; hírlevelek kiadása; ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó
nyomtatott anyagok szerkesztése, nem reklámcélokra; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel
kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói
szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; megrendelésre történő írás nem
reklámcélokra; multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; nem reklámcélú írott szövegek
szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is],
kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;
nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus
formában az interneten; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek]
kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok
kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási
anyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási
kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése;
oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;
M827

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 7. szám, 2022.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online, nem

letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; podcastok
létrehozása [írása]; poszterkiadás; prospektusok kiadása; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos nyomtatványok
kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegírás; szövegek kiadása; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek
kivételével; szövegek kiadása cd-rom-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus média formájában;
szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tudományos munkák közzététele;
útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási szolgáltatások; bemutatók szervezése
szórakoztatási célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése;
divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása;
játékok szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása; játékok szervezése, rendezése; játékok, vetélkedők és
versenyek rendezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési
célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások,
bemutatók szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása;
képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel
kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel
kapcsolatos konferenciák rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel
kapcsolatos szemináriumok szervezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;
kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák
szervezése; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások
lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási
célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; konferencia szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával
és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kulturális célú bemutatók
szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák
szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos
konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése; műértéssel kapcsolatos műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; művészeti
galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; művészeti kiállításokkal kapcsolatos
szolgáltatások; művészeti versenyek szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások
tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállítások,
bemutatók szervezése; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú
konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási
célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási
célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási kiállítások
szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási
konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy
szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák
szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése;
oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése; összejövetelek lebonyolítása; rekreációs
célú konferenciák szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs célú szemináriumok
szervezése; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák
rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok és workshopok [képzés]
szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
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szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és

rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú gyűlések, szakmai
konferenciák szervezése; szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése;
szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; szórakoztatással
kapcsolatos szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztató célú
kiállítások lebonyolítása; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók szervezése és lebonyolítása; üzleti
célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok
szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; audiovizuális felvételek készítése; előre
felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése; felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet;
fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; filmek és videofilmek gyártása; filmformátumok kidolgozása;
filmszerkesztés, vágás; fotóösszeállítások készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon;
hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek
készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hanganyagok készítése;
hangfelvétel készítés; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális
hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nyers audiofelvételek készítése; oktatási beszámolók készítése;
oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási filmek gyártása; oktatóvideók készítése;
portréfényképezés; speciális effektes animációk készítése filmekhez és videókhoz; szórakoztató anyagok
készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató hangfelvételek
gyártása; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel
útján; szórakoztató videoszalagok készítése; videó szerkesztés; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó
szolgáltatások; videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videók, videofelvételek készítése;
videokészítési szolgáltatások; videorögzítés; csapatépítés (oktatás); diákok oktatási tanfolyamokon való
részvételének megszervezése; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása;
képzések szervezése; képzések tartása; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú
műhelyek; képzési célú túrák lebonyolítása; képzési célú túrák szervezése; képzési lehetőségek biztosítása;
képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára;
kézművességgel és iparművészettel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; létesítmények biztosítása
oktatási célokra; létesítmények biztosítása oktatáshoz; műhelyek szervezése; műhelyek lebonyolítása [képzés];
oktatási célú műhelyek; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kongresszusok szervezése; oktatási
létesítmények biztosítása; oktatási rendezvények lebonyolítása; összejövetelek szervezése az oktatás területén;
rekreációs célú kiállítások lebonyolítása; szemináriumok rendezése és lebonyolítása; szemléltetés [oktatási
célokra]; találkozók szervezése és lebonyolítása az oktatás területén; üzleti konferenciák lebonyolítása; vezetett
tanulmányi túrák szervezése; vezetett tanulmányi túrák lebonyolítása; díszletek kölcsönzése; létesítmények
bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős
tevékenységekhez; szabadidős létesítmények üzemeltetése; múzeumi kiállítások; múzeumi kurátorok
szolgáltatásai; múzeumi létesítmények és szolgáltatások biztosítása; múzeumi létesítmények, szolgáltatások
biztosítása bemutatókhoz; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi
létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];
múzeumok vezetése; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő előadások
szervezése; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók; helyfoglalás
előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások
szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási
szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;
jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős
rendezvényekre; jegypénztári szolgáltatások; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási
szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez.
43

Elszállásolási szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és

termek biztosítása; ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes szobabérlés; közösségi célú helyiségek
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bérbeadása; pavilonok kölcsönzése, bérbeadása; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések

és távozások ügyintézése]; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása;
rendezvénysátrak bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállás biztosítása klubok,
csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai
szolgáltatások; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és terembérlési szolgáltatások;
szobák bérbeadása; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; bankettek és társas
összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése
[helyszínek]; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása; kiállítóhelyek biztosítása
hotelekben; konferencia létesítmények biztosítása; konferenciatermek biztosítása; létesítmények biztosítása
konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása vásárokhoz és
kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók, kiállítások
létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás találkozókhoz;
termek kölcsönzése közösségi célokra; bankett szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; bankettek
szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási
szolgáltatások (italok biztosítása); delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása
összejövetelekhez; 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; ételek díszítése;
ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok
felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek
számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;
ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek [szolgáltatások]; étkezdei,
menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár
létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók, fagylaltozói
szolgáltatások; grilléttermek; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék;
kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására;
önkiszolgáló éttermek; salátabárok; snack-szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés,
étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások;
szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tortadíszítések; vendéglátási
szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások; ideiglenes szállásfoglalás;
idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes
szállásszervezés; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók számára; szállásrendelési szolgáltatások; szállodai
férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül;
szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szobafoglalás; szobafoglalás
utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; üdülési szállásfoglalási
szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése.
( 111 ) 237.483
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 21 01977
( 220 ) 2021.05.17.
( 732 ) Magyar RTL Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest
( 541 ) Hotel Margaret
( 511 ) 35

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
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számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

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

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

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

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;
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cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 237.484
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 21 03034
( 220 ) 2021.08.16.
( 732 ) Nyíri Miklós, Erdőkertes (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos italok gyümölcsből; gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; borból és gyümölcsléből készült

alkoholos italok.
( 111 ) 237.485
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 21 02840
( 220 ) 2021.07.23.
( 732 ) Kéri Csaba György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gál András István Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Haver vagy
( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 111 ) 237.486
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 21 02679
( 220 ) 2021.07.07.
( 732 ) Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 237.487
( 151 ) 2022.03.26.
( 210 ) M 21 03035
( 220 ) 2021.08.17.
( 732 ) Kulcsár Vetőmag Kft., Hajdúszoboszló (HU)
( 546 )
( 511 ) 33

Bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; édes borok; eredetmegjelöléssel védett borok; oltalom

alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok.
( 111 ) 237.488
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 21 03033
( 220 ) 2021.08.16.
( 732 ) Városi Srácok Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vida Mariann Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
43

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

( 111 ) 237.489
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 21 03031
( 220 ) 2021.08.16.
( 732 ) Sebánné Joó Tünde, Százhalombatta (HU)
Sebán Zoltán, Százhalombatta (HU)
( 546 )
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 237.490
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 20 02033
( 220 ) 2020.07.16.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentesi Orsolya, Budapest
( 541 ) SUPRASTAR
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.
( 111 ) 237.491
( 151 ) 2022.03.25.
( 210 ) M 21 02202
( 220 ) 2021.06.02.
( 732 ) CLASMAN TECHNOLOGY Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaújváros (HU)
( 541 ) Bella Vita
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 237.492
( 151 ) 2022.03.26.
( 210 ) M 21 03296
( 220 ) 2021.09.16.
( 732 ) VULTRON Műszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VMX (Vultron Message eXchange) protocol
( 511 ) 9

Elektronikus interaktív táblák; vezérlőegységek erősítőkhöz járművekben való használatra; elektronikus

szabályzók, vezérlők; elektronikus vezérlő berendezések; elektronikus vezérlő készülékek; elektronikus
vezérlőegységek; szoftvereket tartalmazó ipari vezérlők; vezérlőpultok (elektromos); interaktív adatbázis
szoftverek; szoftverek információk kereséséhez és visszakereséséhez számítógép hálózaton keresztül; letölthető
felhőalapú szoftverek; letölthető számítógépes szoftverek blokklánc technológiához; letölthető számítógépes
szoftverek adatok kezeléséhez; letölthető számítógépes szoftverek információk kezeléséhez; nagy adathalmazokat
kezelő szoftverek; számítógépes szoftver programok adatbázis kezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás
automatizálásához; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; adatok keresését és kinyerését
lehetővé tevő számítógépes szoftverek; adatkezelő szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis szoftverek;
hardvermegbízhatósági szoftverek; hardvertesztelő szoftverek; integrált áramköri komponensek működtetésére és
kezelésére szolgáló szoftverek; karbantartó szoftver; operációs rendszerek; optimalizáló szoftverek; rendszer- és
rendszertámogató szoftverek, és firmware-ek; rendszerszoftverek; rendszertámogató szoftverek; számítógépes
rendszert karbantartó és működtető számítógépes szoftver; számítógépes szoftverek különböző számítógépes
hálózati operációs rendszerek közötti migrációhoz; internetes információnyújtást lehetővé tévő számítógépes
szoftverek; tartalomkezelő szoftverek; vállalati tartalmak kezelésére szolgáló [ECM] szoftverek;
járműszimulációs szoftverek; számítógépes szoftver csomagok; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;
szimulációs szoftverek; szoftver csomagok; kommunikációs berendezések; számítógép hardverek; elektronikus
kijelzők, kijelzőtáblák; képernyők, kijelzők; kijelzők; kijelzőmonitorok járművekhez, a teljes kilátás biztosítására;
kijelzőpanelek járművekhez; LED-képernyő kijelzők; LED-es képernyők; monitorok; monitorok [számítógép
hardver]; számítógép képernyők, monitorok.
35

Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése

és karbantartása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.
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Digitális adatátviteli szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációs

szolgáltatások; információk elektronikus továbbítása; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés;
üzenetek, adatok és tartalmak interneten és más számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő
átvitele; üzenetek és adatok elektronikus átvitele; üzenetküldési és -fogadási szolgáltatások.
42

Adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; elektronikus adatfeldolgozó

szoftverek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógép-programozás és szoftvertervezés;
számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása; számítógép-programozó szolgáltatások;
számítógépes adatbázis-kezelő programok tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázis-szoftverek fejlesztése
és karbantartása; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek
fejlesztése; számítógépes kódok fejlesztése; számítógépes kódok tervezése; számítógépes kódolás; számítógépes
programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes
programok készítése; számítógépes programok karbantartása; számítógépes programok írása, frissítése és
adaptálása; számítógépes programok szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programtervezés
és -fejlesztés; számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes
szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver installálás; számítógépes szoftver telepítése, karbantartása,
javítása és szervizelése; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes szoftverek tervezése és
frissítése; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes szoftverek tervezése és
fejlesztése jármű-szimulációhoz; számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek
tervezése digitális jelfeldolgozáshoz; szoftvertelepítés; digitális jelfeldolgozó hardverek fejlesztése; mérnöki
szolgáltatások a kommunikációs technológia területén; mérnöki szolgáltatások, munkák; mérnöki tanácsadó
szolgáltatások; mérnöki tervezési szolgáltatások.
( 111 ) 237.493
( 151 ) 2022.03.26.
( 210 ) M 21 03298
( 220 ) 2021.09.17.
( 732 ) Szentpéteri Borpince Kft., Kiskőrös (HU)
( 740 ) Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Cabernéro
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 237.494
( 151 ) 2022.03.26.
( 210 ) M 21 03300
( 220 ) 2021.09.17.
( 732 ) Nagy Viktória, Gyömrő (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Friss péksütemények; leveles tésztából készült péksütemények; pékáruk; pogácsák, fánkok; kenyér; friss

kenyerek; kenyerek és zsemlék; bucik, zsemlék; reggeli sütemények; sós sütemények; sütemények;
péksütemények készítésére használt keverékek; lisztek; fagyasztott sütemények; fagyasztott tésztalapok;
fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; szendvicsek.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: friss péksütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: leveles tésztából készült péksütemények; a következő árukkal
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kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: pékáruk; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
pogácsák, fánkok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: kenyér; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: friss kenyerek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,
nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kenyerek és zsemlék; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: bucik, zsemlék; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
reggeli sütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: sós sütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,
nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: sütemények; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: péksütemények készítésére
használt keverékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: lisztek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott sütemények; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott tésztalapok; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,
nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: szendvicsek.
40

Kenyér egyedi igények szerinti előállítása; pékáruk egyedi igények szerinti előállítása.

43

Kávézói szolgáltatások; vendéglátás; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások;

étel- és italkészítés; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és
italszolgáltatás].
( 111 ) 237.495
( 151 ) 2022.03.26.
( 210 ) M 21 03303
( 220 ) 2021.09.17.
( 732 ) Agroforg Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 4

Kenőanyagok láncfűrészek láncainak védelmére; ásványi kenőolajok; ásványi olajok; ásványi olajok és

zsírok ipari célokra [nem üzemanyagként]; hajtóműolajok; kenőanyagok; kenőanyagok gépekhez; kenőolajok
benzinmotorokhoz; kenőolajok és -zsírok; láncolaj; lánczsír; motorolaj.
7

Elektromos kerti gépek; kerti talajművelő gépek; permetezők [gépek] kerti használatra, rovarirtók

permetezéséhez; talajlazító gépek kerti használatra; benzines fűnyírók; elektromos fűnyírók; fűnyíró, kaszáló
gépek; fűnyíró robotok; fűnyírógépek [benzines]; fűnyírógépek [elektromos]; fűnyírók; fűnyírótraktorok; kések
fűnyírókhoz; vágófejek fűnyírógépekhez; bozótvágók [gépek]; elektromos fűkaszák; fűkaszák kerti használatra;
szegélynyírók, fűkaszák [elektromos pázsitgondozó és kerti szerszámok]; elektromos háti permetezők;
elektromos kézi permetezőgépek; elektromos meghajtású permetezők részét képező szórófejek, fúvókák;
elektromos permetezők; permetezők [gépek] kertészeti használatra; permetezőgépek; permetezők kertészeti
használatra [géprészek]; kerti rotációs kapák; fű szegélyvágó gépek; elektromos láncfűrészek; motoros fűrészek;
fűrészgépek fához; ágvágók, ágvágó ollók [gépek]; ágvágó, ágnyeső ollók [gépek]; ágmetszők, metszőollók
[gépek]; ágvágók [gépek]; aprítók [elektromos pázsit és kerti szerszámok]; erdészeti gépek; ágazófűrészek
[motoros]; elektromos ágmetszők, metszőollók; elektromos fűszegélynyírók; elektromos gyeplazítók; elektromos
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gyepszellőztetők; elektromos kerti szivattyúk; elektromos lombfúvók, lombszívók, levélfújók; elektromos

meghajtású sövényvágó ollók; elektromos működtetésű sövénynyírók; elektromos sövényvágók; faágvágó gépek;
feltölthető sövényvágók; fűgyűjtő gépek; fűkasza orsók; gyepszellőztetők [gépek]; gyepszegélyvágók [gépek];
kaszák [gépek]; kert- és gyepművelő gépek; kertészeti eszközök [gépek]; kertészeti gépek; kerti szerszámok
[elektromos]; kerti traktorok fűnyíráshoz; metszőollók [nem kézi működtetésű]; motoros kapák [gépek]; motoros
kultivátorok; öntözőeszközök [gépek]; sövénynyírók [gépek]; elektromos vízszivattyúk; elmeríthető elektromos
szivattyúk; motoros vízszivattyúk; áramfejlesztő berendezések [generátorok]; fűrészláncok; fűrészlapok
[géprészek]; lombfűrészek [gépek]; motoros kézifűrészek; csigakerekek gépekhez; fogaskerekek
[gépalkatrészek]; belső égésű motorok gépekhez; dugattyú szegmensek; dugattyúgyűrűk [belső égésű motorok
részei]; dugattyúk [belső égésű motorok részei]; dugattyúk belső égésű motorokhoz; elektromos gyújtótekercsek;
elektromos gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz; erőátviteli berendezések gépekhez; erőátviteli szíjak
gépekhez; gyújtógyertyák; gyújtógyertyák belső égésű motorokhoz; gyújtógyertyák gyújtóvezetékei;
hajtóeszközök gépekhez; henger borítások [gépalkatrészek]; hengerblokkok [gépalkatrészek]; hengerek
[gépalkatrészek]; hengerek, mint gépalkatrészek; hengerfej-tömítések; indítómotorok; karburátorok belső égésű
motorokhoz; szűrők, mint motorok részei; szűrők motorok részeiként; tekercsek [belső égésű motorok részei];
tengelyek [gépalkatrészek]; tömítések belső égésű motorokhoz; tömszelencék [géprészek];
üzemanyag-befecskendező alkatrészek szárazföldi és vízi járművek motorjaihoz; üzemanyag-befecskendezők
belső égésű motorokhoz; légtisztítók [légszűrők] motorokhoz.
8

Kézi működtetésű permetezők kertészeti használatra; permetezők kertészeti használatra [kéziszerszámok];

nem elektromos háti permetezők; ágvágó fűrészek; fűrészek [kéziszerszámok]; ágvágók [kéziszerszámok]; ásók;
fa gallyazók [kézi szerszámok]; gereblyék; kapák; kertészollók; metszőollók; metszőollók, kerti ollók.
( 111 ) 237.496
( 151 ) 2022.03.26.
( 210 ) M 21 03304
( 220 ) 2021.09.17.
( 732 ) Geppetto Kft., Budapest (HU)
( 541 ) LEGBELSŐÉPÍTÉSZET
( 511 ) 42

Belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezések; beltér tervezési szolgáltatások; belsőépítészettel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás;
belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás.
( 111 ) 237.497
( 151 ) 2022.03.26.
( 210 ) M 21 03305
( 220 ) 2021.09.17.
( 732 ) Geppetto Kft., Budapest (HU)
( 541 ) legbelsőépítész
( 511 ) 42

Belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezések; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás;

belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; belsőépítészettel kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.
( 111 ) 237.498
( 151 ) 2022.03.26.
( 210 ) M 21 03475
( 220 ) 2021.10.05.
( 732 ) Kiss Emőke, Újléta (HU)
( 740 ) Dr. Bárdos Róbert, Szolnok
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( 546 )

( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 237.500
( 151 ) 2022.03.29.
( 210 ) M 21 03153
( 220 ) 2021.09.01.
( 732 ) Café Reklám Reklámügynökségi és Filmszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Képek; grafikus rajzok; grafikus ábrázolások; grafikai reprodukciók; a grafikai iparban használatos papírok;

barna papírok, kraftpapírok; írószerek; ajándék táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagoláshoz papírmasni;
ajándékcsomagoló fólia; ajándékcsomagoló papír; ajándékcsomagoló papírszalagok; ajándékcsomagolók;
ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók; általános célú műanyag zsákok; áruszállításra
használt papírkartonok; ásványi alapú papírhelyettesítő anyagokból készült csomagolóanyagok; barna
csomagolópapír; bemutató dobozok kartonból; bevásárló szatyor, táska; bevásárló táskák műanyagból;
biológiailag lebomló műanyagból készült csomagolózacskók; biológiailag lebomló műanyagból készült
élelmiszerhulladék-zsákok háztartási célra; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók; biztonsági
ragasztószalagok; buborékfólia csomagoláshoz; buborékfólia (műanyag -) csomagoláshoz; cellulózacetát fólia
csomagoláshoz; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolások díszítésére
szolgáló masnik; csomagolásra szolgáló kartondobozok; csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolóanyag
ajándékokhoz; csomagolóanyagok; irattartó dobozok; kartondobozok; műanyag csomagolások; műanyag
csomagolóanyagok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papír- és kartondobozok;
papír zacskók és zsákok készítéséhez; papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok; papírból készült tasakok
csomagoláshoz; papírborítékok csomagolási célokra; papírdobozok; szállító dobozok papírból; 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; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálathoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;
közönségszolgálati [PR] konzultáció; közönségszolgálati tanulmányok készítése; közönségszolgálattal
kapcsolatos konzultáció; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; árubemutatás;
bemutatási szolgáltatások értékesítéshez; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú kiállítások szervezése és
lebonyolítása; termékek és szolgáltatások bemutatása; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; üzleti
merchandising kijelző szolgáltatások; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási
célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; autóipari kereskedelmi bemutatók lebonyolítása;
bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése üzleti célokra; gazdasági és reklámcélú
szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és
vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi bemutatók
levezetése; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
virtuális kereskedelmi bemutatók online levezetése; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások
számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; címzett reklámküldemények terjesztése
ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak
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népszerűsítése kuponok terjesztése révén; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák és minták] terjesztése; levélkézbesítési vállalatok által nyújtott címzett reklámküldemény
szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; nyomtatott promóciós
anyagok terjesztése postai úton; promóciós anyagok terjesztése; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós
szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése
reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-,
marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése; reklámanyag-terjesztés;
reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák,
áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi];
reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták]
elosztása és terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson
keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámanyagok terjesztése [szórólapok,
prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok terjesztése;
reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek és
rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása;
reklámminták terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámok és kereskedelmi hirdetések
terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámok terjesztése interneten keresztül;
reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések
alapján; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámszövegek terjesztése;
reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül;
reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások; szórólapok, brosúrák,
nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; röplapterjesztés; terjesztés (reklámanyag -);
termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; termékminták, áruminták terjesztése; termékminták terjesztése
reklámcélokra; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; direkt marketingre vonatkozó
konzultáció; e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; eladási reklámozással kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; eladásösztönzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyasztói vásárlási
szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; franchise-oknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói
szolgáltatások; keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; marketing konzultációs szolgáltatások;
marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing menedzsment tanácsadás;
marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing tanácsadás;
marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére;
marketingcélú demográfiai konzultáció; marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció; marketinggel kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; marketingtanácsadás a közösségi média
területén; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; pénzgyűjtési kampányok
marketingjével kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; pénzgyűjtési kampányok promóciójával
kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média használatával;
promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos konzultáció vállalatok számára; promóciós tevékenységekhez
kapcsolódó tanácsadás; reklám- és marketing konzultáció; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó
tanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti
segítségnyújtás; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti szaktanácsadás; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és
marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó
tanácsadás; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; sajtóreklámozási konzultáció; segítségnyújtás az üzleti
promóció terén; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; tanácsadás fogyasztói vásárlási szokások
és igények elemzése terén érzékelési, minőségi és mennyiségi jellegű adatok segítségével; tanácsadói
szolgáltatások reklámkoncepciók kidolgozása területén; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó
konzultáció; üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti
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marketing tanácsadás; üzleti promócióval kapcsolatos konzultáció; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; vegyi termékek marketingjére vonatkozó tanácsadás; vegyipari termékek
marketingjével kapcsolatos tanácsadás; árusító standok bérbeadása; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési
felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület, idő és
anyagok bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása;
hirdetési hely biztosítása globális számítógépes hálózaton; hirdetési hely és idő bérbeadásával kapcsolatos
közvetítői szolgáltatások; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,
újságokban és magazinokban; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek
biztosítása és bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; internetes hirdetési felületek rendelkezésre
bocsátása és bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; liftben elhelyezett
hirdetés; internetes reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; mindenféle reklámozási és marketing bemutató
anyagok bérbeadása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhely
bérbeadása brosúrákban; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok
segítségével; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása;
táblák bérbeadása reklámcélra; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására;
termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon rendelkezésre
álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek
bérbeadása; adatfeldolgozással kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi ügyletek, tranzakciók előkészítésével és
kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos tanácsadás;
kereskedelmi tervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatátviteli rendszerek fejlesztése; adatbeviteli
rendszerek tervezése és fejlesztése; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése;
adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése; adatfeldolgozással kapcsolatos kutatás;
adatfeldolgozó készülékek tervezése; adatfeldolgozó készülékek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó
készülékek fejlesztése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek
karbantartása; adminisztratív folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás;
információtechnológiai projektvezetés; számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes projektvezetési
szolgáltatások; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és
fejlesztése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes tervező és programozó szolgáltatások; szerverek
adminisztrálása; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; szoftverfejlesztés, programozás
és kivitelezés; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; webtárhely
és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés.
( 111 ) 237.501
( 151 ) 2022.03.29.
( 210 ) M 21 03321
( 220 ) 2021.09.20.
( 732 ) Hotel Lemberg Korlátolt Felelősségű Társaság, Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) Dr. Simon-Andrasitz István, Debrecen
( 541 ) Green Wood
( 511 ) 43

Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bárszolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása);
borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek];
elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; 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
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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 biztosítása
fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és
italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok
felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; 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; ételszobrászat; étkezdei, menzai
szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel
rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók,
fagylaltozói szolgáltatások; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok
felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár
szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kávéház; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub
szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; magán vacsoraklub
szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások
[ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások; pultos szolgáltatások; ramen étterem
szolgáltatásai; salátabárok; snack-szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások;
sushi éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások;
szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi
szolgáltatások; szolgáltatások italok biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához; tapas bárok; teaházak;
tempura éttermi szolgáltatások; tortadíszítések; teaházi szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital
szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku
éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások.
( 111 ) 237.502
( 151 ) 2022.03.29.
( 210 ) M 21 03325
( 220 ) 2021.09.21.
( 732 ) HGY Invest Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos borok; asztali borok;

borok; csendes borok; édes borok; eredetmegjelöléssel védett borok; forralt borok; megerősített borok; oltalom
alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.
41

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

( 111 ) 237.503
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 03330
( 220 ) 2021.09.20.
( 732 ) M-12/B Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) billog
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bárszolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása;
gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;
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magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); sátrak

kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];
tortadíszítések; vendéglátás.
( 111 ) 237.504
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 03331
( 220 ) 2021.09.20.
( 732 ) M-12/B Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) billog food truck
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bárszolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása;
gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;
magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); sátrak
kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];
tortadíszítések; vendéglátás.
( 111 ) 237.505
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 03332
( 220 ) 2021.09.20.
( 732 ) M-12/B Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bárszolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása;
gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;
magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); sátrak
kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];
tortadíszítések; vendéglátás.
( 111 ) 237.506
( 151 ) 2022.03.29.
( 210 ) M 21 03333
( 220 ) 2021.09.21.
( 732 ) ADVENTOR HOTEL Kft., Bük (HU)
( 740 ) Dr. Rózsa Dániel, Budapest
( 541 ) Villa Via
( 511 ) 35

Szállodai üzletvezetés; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; szállodák által nyújtott titkársági szolgáltatások; szállodák üzletvezetése; szállodákkal kapcsolatos
hirdetési szolgáltatások; szállodakomplexumok üzleti menedzsmentje; szállodavezetési szolgáltatások; digitális
reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,
reklámcédulák és minták] terjesztése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások
televíziós, rádiós, postai úton; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten használható
reklámok összeállítása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi- és
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lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése

reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; reklámanyagok online terjesztése;
reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák,
áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi];
reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozási,
promóciós és PR szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek megjelentetése; szabadtéri
reklámozás, hirdetés; utazások promóciója [reklámozása]; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;
marketingszolgáltatások az utazás területén; üzletvezetési konzultáció üzleti utazás terén.
41

Szállodai takarítással kapcsolatos képzési szolgáltatások; szállodák által biztosított szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztató létesítmények biztosítása szállodákban; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások];
borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból;
ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; csoportos szabadidős tevékenységek
rendezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális
célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; gálák, díszünnepélyek rendezése; karaoke szolgáltatások
nyújtása; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése;
közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú
bemutatók szervezése; 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 szolgáltatások;
kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;
rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és
kulturális tevékenységek; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése;
szabadidős szolgáltatások.
43

Foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez;

helyfoglalás szállodákban; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online
információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;
szállásfoglalás szállodákba; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai catering szolgáltatások; szállodai
elhelyezés értékelése; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése;
szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási
szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai
szálláshelyek megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók
számára; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szállodák,
szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal
kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információk;
szállodakomplexumok; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; esküvői fogadások
rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; bár- és éttermi szolgáltatások; alkoholos
italok felszolgálása; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); étel- és italkészítés; étel- és italkészítési
szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok
szolgáltatása vendégek számára; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,
beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; fagylaltozók, fagylaltozói
szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások.
44

Bőrápolási szolgáltatások; fodrász szolgáltatás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; jakuzzi,

pezsgőfürdő szolgáltatások; körömápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; közfürdő
szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; masszázs
szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; szaunák üzemeltetése; aromaterápiás
szolgáltatások.
( 111 ) 237.507
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( 151 ) 2022.03.29.
( 210 ) M 21 02258
( 220 ) 2021.06.08.
( 732 ) Rikter István, Kazincbarcika (HU)
Kump Edina, Fót (HU)
( 546 )

( 511 ) 24
41

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.
Oktatás, nevelés, szakmai képzés.

( 111 ) 237.508
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 02431
( 220 ) 2021.06.18.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gonda Gáspár, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél
megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
38

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

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

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

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];
diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;
mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem
letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek
publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított
játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,
szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós
szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;
videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 111 ) 237.509
( 151 ) 2022.03.29.
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( 210 ) M 21 02612
( 220 ) 2021.06.30.
( 732 ) Magyar Vízilabda Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Adathordozók, vízilabda sporttal, eseményekkel összefüggő tartalommal; vízilabda sporttal, eseményekkel

összefüggő tartalmat hordozó műsoros CD-k, DVD-k, pendrive-ok; az internetről elektronikus formában
letölthető kiadványok, letölthető elektronikus publikációk, letölthető digitális fényképek, mindezek vízilabda
sporttal, eseményekkel összefüggő tartalommal; számítógépes játékprogramok, interaktív játékszoftverek,
oktatóprogramok, vízilabda sporttal, eseményekkel összefüggő tartalommal; márkajelzéssel ellátott
napszemüvegek, úszószemüvegek, hűtőmágnesek, vízilabdázók és szurkolók számára.
41

Vízilabda rendezvények, versenyek és bajnokságok szervezése és lebonyolítása; vízilabda rendezvényeken

használt felszerelések kölcsönzése; létesítmények rendelkezésre bocsátása vízilabda rendezvények céljára;
jegyfoglalási szolgáltatások vízilabda rendezvényekre; vízilabda sporttal, eseményekkel összefüggő sport és
kulturális rendezvényekkel kapcsolatos online jegyirodai szolgáltatások; vízilabda sporttal, eseményekkel
összefüggő tárgyú kiadványok megjelentetése; vízilabda sporttal, eseményekkel összefüggő tartalmú elektronikus
kiadványok megjelentetése; vízilabda sporttal, eseményekkel kapcsolatos filmgyártás; vízilabda sporttal,
eseményekkel összefüggő tartalmú videofilmek bemutatása; vízilabda sporttal, eseményekkel kapcsolatos
videofelvételek készítése, szerkesztése; vízilabda sporttal kapcsolatos videojáték-szolgáltatások.
45

Vízilabda sporttal, eseményekkel összefüggő digitális tartalmak, szöveges tartalmak, fotó tartalmak, videó

tartalmak, filmek felhasználásának engedélyezése, ezekkel kapcsolatos licencjogok adása.
( 111 ) 237.510
( 151 ) 2022.03.29.
( 210 ) M 21 02960
( 220 ) 2021.08.05.
( 732 ) Martina József 10%, Pécs (HU)
Magyar Shinmukan-Ryu Sport Jiu-Jitsu Szövetség 90%, Túrony (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták,

áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetési hely
rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások és rendezvények szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben;
közönségszolgálati szolgáltatások; közönségszolgálati tanulmányok; közvélemény-kutatás; manöken/modell
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közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; pay per click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyag-terjesztés; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]
terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése
kommunikációs médiában; reklámozás, promóciós szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek
írása; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai
eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti információk; üzleti
információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti elemzés; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzletszervezési és -vezetési konzultációs szolgáltatások; üzletvitel
sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; üzletviteli konzultációs szolgáltatások; vásárlási
megrendelések ügyintézése.
41

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

egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fotóriportok készítése; gyakorlati
képzés [szemléltetés]; időmérés sporteseményeken; iskolai szolgáltatások [oktatás]; kalligráfiai [szépírási]
szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
mentorálás; oktatás, tanítás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; rádió- és televízióprogram
készítése; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és
lebonyolítása; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős
tevékenységekhez; szakmai átképzés; szakmai képzés, betanítás; szakmai készségfejlesztés; személyi edzői
szolgáltatások; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok szervezése; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szórakoztatási célú élő
bemutatók; szövegek kiadása; szövegek készítése kiadásra; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése és
lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmek bemutatása; videofilmgyártás; fitnesz oktatás, útmutatás;
fitneszedzési szolgáltatások.
( 111 ) 237.511
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 03143
( 220 ) 2021.08.31.
( 732 ) Pharmatron Kft., Vecsés (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

A szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; A-vitamin

készítmények; acaipor étrend-kiegészítők; aktív szenet tartalmazó diétás kiegészítők; albumin étrend-kiegészítők;
alginát étrend-kiegészítők; antioxidáns kiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; ásványi
élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; B-vitamin készítmények; búza étrend-kiegészítők; búzacsíra
étrend-kiegészítők; C-vitamin készítmények; chlorella étrend-kiegészítők; csukamájolaj; csukamájolaj cseppek;
csukamájolaj kapszulák; D-vitamin készítmények; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; enzimeket tartalmazó
antioxidánsok; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;
étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;
étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők házi
kedvencek számára porított italkeverékek formájában; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étrend-kiegészítők
pecsétviaszgomba-spóraporból; étrend-kiegészítők porformában; étrend-kiegészítők sportolók számára;
étrend-kiegészítő italok; étrend-kiegészítők csecsemőknek; étrend-kiegészítők gyógyászati célokra;
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étrend-kiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; fehérjekiegészítő turmixok; fogyasztó kapszulák;

fogyasztó tabletták; fogyasztó tea orvosi használatra; főként cinket tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként
kalciumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként magnéziumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként vasat
tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg
vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folsavat tartalmazó étrend-kiegészítők; folyékony
étrend-kiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálékkiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony
vitaminkiegészítők; ginzengből készült élelmiszertermékek gyógyászati célokra; gabonafélék feldolgozásának
melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; ginzenget tartalmazó, egészségtámogató
táplálékkiegészítők; glükóz étrend-kiegészítők; gombakivonatokat tartalmazó táplálékkiegészítők; gyógyszeres
táplálékkiegészítők; humán étrend.kiegészítők; kazein étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag
étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; multivitamin készítmények;
multivitaminok; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; nem gyógyászati célú
étrend-kiegészítők emberek számára; növényi kiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők;
őrölt lenmag rost étrend-kiegészítőként; pezsgő vitamintabletták; prebiotikus kiegészítők; porított, gyümölcs
ízesítésű étrend-kiegészítő italkeverékek; probiotikus kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; protein
étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; szójafehérje étrend-kiegészítők; szója izoflavon
étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére;
táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; tápláló italkeverék étkezés
helyettesítőjeként való használatra; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; terhességi vitaminok; vitamin
és ásványi anyag kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők;
vitamin kiegészítők vesedialízishez; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában;
vitaminnal dúsított italok gyógyászati célokra; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra; vitaminok és
vitaminkészítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; vitaminos gumicukorkák; vitaminpótló
tapaszok; vitamintabletták.
( 111 ) 237.512
( 151 ) 2022.03.29.
( 210 ) M 21 03144
( 220 ) 2021.08.31.
( 732 ) KOLLÍZIÓ Kft., Iklad (HU)
( 541 ) E-MÓLÓ
( 511 ) 39

Szállítás.

( 111 ) 237.513
( 151 ) 2022.03.29.
( 210 ) M 21 03238
( 220 ) 2021.09.07.
( 732 ) INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Inforádió
( 511 ) 35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
( 111 ) 237.514
( 151 ) 2022.03.29.
( 210 ) M 21 03239
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( 220 ) 2021.09.07.
( 732 ) INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Infostart
( 511 ) 35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.
( 111 ) 237.515
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 03486
( 220 ) 2021.10.05.
( 732 ) Mucsányi Tamás, Abony (HU)
( 740 ) Dr. Varga Balázs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Borok házhozszállítása; élelmiszeráruk házhozszállítása; élelmiszerek szállítása; étel házhozszállítás; ételt és

italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás; gyümölcsök szállítása; ital
[szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; készételek és italok házhozszállítása; pizza kiszállítás;
szeszesitalok házhozszállítása.
43

Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások;

bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); büfészolgáltatások
koktélbárok számára; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; 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; ételés italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; 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;
ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkészítés; ételkészítés
mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások;
éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi
szolgáltatások étel elvitelre árusításához; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; sommelier-szolgáltatások;
sushi éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához;
szolgáltatások italok biztosításához; tapas bárok; szállodai éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások
[étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; zártkörű drinkbár szolgáltatások.
( 111 ) 237.516
( 151 ) 2022.03.29.
( 210 ) M 21 03487
( 220 ) 2021.10.06.
( 732 ) BUSA Mezőgazdasági Gépgyár Bt., Kecskemét (HU)
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( 740 ) dr. Markó József, Budapest

( 546 )
( 511 ) 7

Boronák; centrifugális darálók; centrifugális szivattyúk; csapágyak; csapágyházak; aprítógépek; ekék; emelő

berendezések; emelő szerkezetek; földmunkagépek; fúvógépek gabona kompressziójához, kifúvásához és
szállításához; fűnyírók; gabonarostáló gépek, gabonarosták; gyomlálógépek; hóekék; kaszáló- és aratógépek;
kések; kévekötő gépek; keverőgépek; konvejorok, szállítószalagok; kultivátorok; malomipari gépek;
mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági felvonók, elevátorok; mezőgazdasági gépek;
motoros kultivátorok; őrlőgépek; permetezőgépek; rakodórámpák; szecskavágók; szénaforgató gépek; sziták,
rosták, szűrők (gépek vagy géprészek); szőlőprések; takarmányprések; talajművelő gépek mezőgazdasági
használatra; tejipari gépek; vetőgépek; zúzógépek, aprítógépek.
35

Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások;
import-export ügynökségek; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;
kereskedelmi vásárok rendezése; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek.
( 111 ) 237.517
( 151 ) 2022.03.30.
( 210 ) M 21 00788
( 220 ) 2021.03.01.
( 732 ) Nagy Tibor, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Poór Ügvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 237.518
( 151 ) 2022.03.30.
( 210 ) M 21 00793
( 220 ) 2021.03.01.
( 732 ) Nagy Tibor, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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( 111 ) 237.519
( 151 ) 2022.03.30.
( 210 ) M 21 02715
( 220 ) 2021.07.11.
( 732 ) Monofaktura Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) Trip
( 511 ) 32

Sörök; alkoholmentes italok.

( 111 ) 237.521
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 02999
( 220 ) 2021.08.11.
( 732 ) Pap Arnold Norbert egyéni vállalkozó, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 111 ) 237.522
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 03000
( 220 ) 2021.08.11.
( 732 ) Pap Izabella Anikó egyéni vállalkozó, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bíró Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 111 ) 237.523
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 02989
( 220 ) 2021.08.10.
( 732 ) Tee Turtle, LLC, Hazelwood MO (US)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) HÍVATLAN HAVEROK
( 511 ) 28

Játékok, játékszerek és játéktárgyak.

( 111 ) 237.524
( 151 ) 2022.03.31.
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( 210 ) M 21 03004
( 220 ) 2021.08.11.
( 732 ) CoSyMa Art Solutions Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 237.525
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 02827
( 220 ) 2021.07.22.
( 732 ) Dr. Kolozsvári Renátó, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,

szorbetek és más ehető jégkrémek; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények.
32

Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 111 ) 237.526
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 02994
( 220 ) 2021.08.11.
( 732 ) JACOBS DOUWE EGBERTS HU Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) OMNIA Az aroma, ami összehoz minket
( 511 ) 30

Kávé; instant kávé; kávépótlók; kávékivonatok; koffeinmentes kávé; kávékapszulák; kávépárnák; jegeskávé;

kávéalapú italok; tejet, tejport, kávéhelyettesítőket, kakaót, csokoládét, gabonaféléket, gyümölcsöket, cukrot,
gyógynövényeket vagy fűszereket vagy ezek kombinációját tartalmazó kávéitalok.
( 111 ) 237.527
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 02977
( 220 ) 2021.08.10.
( 732 ) ANTRA Identification Kereskedelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Ipari informatikai eszközök, automata azonosító eszközök, kivéve gépjárművekre és gépjárművekben való

felhasználásra vonatkozóan; vonalkódolvasó; számítógépes szoftver, kivéve gépjárművekre és gépjárművekben
való felhasználásra vonatkozóan; számítógépek és számítógépes perifériák, kivéve gépjárművekre és
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gépjárművekben való felhasználásra vonatkozóan.

42

Tudományos és műszaki szolgáltatás; számítógépes szolgáltatás; informatikai szolgáltatás; tudományos és

technológiai szolgáltatás.
( 111 ) 237.528
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 03521
( 220 ) 2021.10.11.
( 732 ) Magyar Atlétikai Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Farkas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

35

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

41

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

( 111 ) 237.529
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 03531
( 220 ) 2021.10.12.
( 732 ) Magyar Atlétikai Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Farkas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

35

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

41

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

( 111 ) 237.530
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 03162
( 220 ) 2021.09.02.
( 732 ) Agria Drink Kft., Eger (HU)
( 541 ) Minden jó buli nálunk kezdődik
( 511 ) 35

Alkoholmentes italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholtartalmú italokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos
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nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; egyszer használatos papírtermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli
kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai élelmiszerrel kapcsolatban; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai
itallal kapcsolatban; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; evőeszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; evőeszközökkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 237.531
( 151 ) 2022.03.31.
( 210 ) M 21 03163
( 220 ) 2021.09.02.
( 732 ) LIGHTTECH Lámpatechnológiai Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PURESUN
( 511 ) 11

Fénycsövek; lámpák; barnító berendezések [kvarclámpák]; barnító berendezések [szoláriumok]; barnító

lámpák; szoláriumok; szoláriumok mint barnító berendezések, nem gyógyászati használatra; ultraviola lámpák
nem gyógyászati használatra; ultraibolya sugaras testbarnító készülékek; ultraibolya kvarclámpák, nem orvosi
használatra.
( 111 ) 237.533
( 151 ) 2022.04.01.
( 210 ) M 20 03100
( 220 ) 2020.10.15.
( 732 ) Duna Aszfalt Zrt., Tiszakécske (HU)
( 740 ) Szíjj és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

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

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

Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

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

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

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

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

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

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
M854

40

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 7. szám, 2022.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

fémek hőkezelése, edzése; fémkezelés; fémöntés; forrasztás; hegesztési szolgáltatások.
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; talajmozgatási technológiával [útépítés] kapcsolatos
műszaki konzultáció.
( 111 ) 237.534
( 151 ) 2022.04.01.
( 210 ) M 21 01329
( 220 ) 2021.03.27.
( 732 ) dr. Stankovics Éva, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 31

Szeszfőzés során visszamaradt anyagok [táplálék állatoknak].

33

Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

39

Ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; szeszesitalok házhozszállítása.

40

Szeszesital főzési szolgáltatások.

( 111 ) 237.536
( 151 ) 2022.04.01.
( 210 ) M 20 02929
( 220 ) 2020.10.01.
( 732 ) Paulo Péter, Kerepestarcsa (HU)
( 740 ) Dr. Varga Roland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CsALÁDI KERTCENTRUM CsKC
( 511 ) 11

Automata locsolórendszerek virágok és növények öntözéséhez.

43

Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

44

Kertészet, kertészkedés, parkosítás.

( 111 ) 237.540
( 151 ) 2022.04.04.
( 210 ) M 21 02818
( 220 ) 2021.07.21.
( 732 ) Édes Éden Kft., Sajószöged (HU)
( 541 ) szia uram
( 511 ) 25

Nyomtatott pólók; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók; pólóingek; hosszú ujjú pulóverek;

kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; környakas pulóverek; pulóverek.
( 111 ) 237.541
( 151 ) 2022.04.05.
( 210 ) M 21 00656
( 220 ) 2021.02.19.
( 732 ) Partner Bank AG, Linz (AT)
PortfoLife Kft., Vácduka (HU)
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( 740 ) Nagy Gábor Márton, Vácduka

( 541 ) E-Mobility Portfolio
( 511 ) 36

Pénzügyi és befektetési tanácsadó szolgáltatások; tájékoztatás, szaktanácsadás és tanácsadás a befektetési

banki ügyletek terén; tőzsdei befektetések kezelése; átruházható értékpapírokkal kapcsolatos befektetési
szolgáltatások; értékpapír befektetési szolgáltatások; értékpapír befektetési szolgáltatások egyéni befektetők
számára; pénzügyi vagyonkezelés; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása; pénzügyi befektetések; vagyonkezeléssel,
befektetéssel kapcsolatos tanácsadás; befektetési banki szolgáltatások; befektetési banki szaktanácsadás és
tanácsadási szolgáltatások; portfólió menedzsment; vagyonkezelési, letétkezelési szolgáltatások; vagyonkezelő és
tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi befektetés-kezelési szolgáltatások; pénzbefektetéssel kapcsolatos
szolgáltatások; pénzügyi portfóliókezelés; befektetési eszköz menedzsment, befektetési eszközkezelés; befektetési
szolgáltatások lakossági ügyfelek számára; befektetésekkel kapcsolatos ügyintézés; befektetések ügyintézése;
befektetések kezelése; befektetési vagyonkezelés; befektetés menedzsment.
( 111 ) 237.545
( 151 ) 2022.04.06.
( 210 ) M 21 03365
( 220 ) 2021.09.23.
( 732 ) Hangzhou Shijing Technology Co., Ltd, Hangzhou City Zhejiang Province (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Tisztítógépek és berendezések, elektromos; gőzzel tisztító készülékek; porszívók; mosógépek; hulladékaprító

gépek; mosogatógépek cserépedényekhez; permetezőgépek; csomagológépek; habverők, elektromos; elektromos
gyümölcsprések háztartási használatra; nem kézzel működtetett, kézi szerszámok; elektromos gőzölős
felmosófejek.
( 111 ) 237.546
( 151 ) 2022.04.06.
( 210 ) M 21 03508
( 220 ) 2021.10.07.
( 732 ) László Tamás György, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Babakelengye; babacipők.

( 111 ) 237.547
( 151 ) 2022.04.06.
( 210 ) M 21 03510
( 220 ) 2021.10.08.
( 732 ) Palota Nails Kft., Várpalota (HU)
( 740 ) dr. Weltler Ádám, Veszprém
( 546 )
( 511 ) 3

Körömágy kondicionálók; körömágy krémek; körömágybőr-eltávolítók; bőr-, szem- és körömápoló

készítmények; épített köröm tipek formázására szolgáló por; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat];
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köröm alapozó lakkok, rétegek [kozmetikai]; köröm csillám; köröm-kondicionálók; köröm krémek;

körömágybőr-puhítók; körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények; körömápoló kozmetikai
készítmények; körömápoló kozmetikumok; körömdíszítő matricák; körömerősítő készítmények, szerek;
körömerősítő ragasztók; körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők; körömerősítők [kozmetikumok];
körömfestő tollak; körömgél, körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők; körömlakk alapozók;
körömlakk készítmények; körömlakk lemosó; körömlakk lemosó készítmények; körömlakklemosó tollak;
körömlakklemosók [kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra; körömmatricák;
körömszínező por; körömvilágosítók; kötszerek körömépítéshez; kozmetikai körömszárító készítmények;
ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakbevonók (nem gyógyhatású -); ajakkenőcsök,
ajakbalzsamok; ajakkondicionálók; ajakkrémek; ajakvédők [kozmetikai]; ajakvédők (nem gyógyhatású -);
napblokkoló ajakírok [kozmetikumok]; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények; arc- és testcsillám; arccsillám;
arcemelő tapaszok kozmetikai használatra; arcfestékek; archintőporok; arckorrektor; arcpirosítók; arcpúder;
arcpúder púderrel bevont papír formájában; arcpúderek (nem gyógyhatású); arcsmink; arcszínezékek; arctónus
javító krém; kőpúder [arcra]; kozmetikai arcfehérítő púder; kozmetikai arcpúderek; kozmetikai ceruzák arcra;
kozmetikai krém az arcbőr csillogásának megszüntetésére; kozmetikumokkal átitatott arctörlő kendők; pirosítók,
arcpirosítók; színházi arcfestékek; sminkkészítmények arcra és testre; smink arcra és testre; arc- és testápoló
folyadékok; arc- és testkrémek; arcápoló folyadékok [kozmetikai]; arcápoló folyadék; arcemulziók [kozmetikai
alkalmazásra]; archidratálók [kozmetikai]; arckrém; arckrém (nem gyógyhatású -); arckrémek; arckrémek
[kozmetikai]; arckrémek kozmetikai használatra; arclemosó tejek kozmetikai használatra; arclemosó tejek;
arclemosók [kozmetikumok]; arcmaszkok; arcpakolások; arcpúder papíron; arcradírok [kozmetikai]; arcradírok
(nem gyógyhatású -); arcszérum kozmetikai használatra; arctisztító szemcsék; arctisztító tejek; arctisztítók;
arctonikok [kozmetikumok]; arctónus javító krémek [kozmetikai alkalmazásra]; arczselék; bőrnyugtató arctisztító
krémek, nem gyógyászati használatra; borotválkozás utáni arctejek; hámlasztó arcradírok; hidratáló arckrémek;
kozmetikai arcápoló készítmények; nem gyógyszeres arcápoló készítmények; ránccsökkentő kozmetikai
készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra; szépség tonikok arcon való alkalmazáshoz; tonizáló oldat
arcra, testre és kézre; szemcsék polírozáshoz; fogprotézis polírozó készítmények; kondicionálóspray-k a fejbőr
ápolására; kondicionáló samponok; kondicionáló krémek; kondicionáló balzsam; hajöblítők [samponok,
kondicionálók]; hajhidratáló kondicionálók; haj kezelésére szolgáló kondicionálók.
( 111 ) 237.548
( 151 ) 2022.04.06.
( 210 ) M 21 03675
( 220 ) 2021.10.26.
( 732 ) Csernákné Lovas Emese, Dabas (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, négykerekű görkorcsolyával

végzett táncoktatás, négykerekű görkorcsolyával végzett, levegősport oktatás rúdon és légtornakarikán.
( 111 ) 237.549
( 151 ) 2022.04.06.
( 210 ) M 21 03193
( 220 ) 2021.09.06.
( 732 ) Prime Taste Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek;

cukor, méz, melaszszirup; vattacukor, gyümölcsös édességek, édességek, édességek (cukorkafélék), csokoládés
édességek, gyümölcs ízesítésű édességek, édességek, nyalánkságok, trüffelek (édesség), fagylaltos édességek,
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gyümölcstartalmú édességek, táblás édességek, ízesített cukros édességek, édességek habosított cukorból,

gyümölcsös édességek, savanyúcukorkák (édességek), gyümölcsös zselés cukor, gumicukorkák, csokoládé,
rágógumi, keksz.
( 111 ) 237.550
( 151 ) 2022.04.06.
( 210 ) M 21 03188
( 220 ) 2021.09.06.
( 732 ) DOROGI Sándor, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes gyümölcsitalok; gyümölcslevek [italok];
gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcs- és zöldséglevek keverékéből készült italok; gyümölcsalapú italok;
gyümölcsnektárok, alkoholmentes; zöldségitalok; zöldséglevek [italok]; vizek [italok]; ízesített vizek; szirupok
gyümölcsízű italok készítéséhez; szörpök [alkoholmentes italok]; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz;
üdítőitalok; limonádék.
( 111 ) 237.551
( 151 ) 2022.04.06.
( 210 ) M 21 03195
( 220 ) 2021.09.06.
( 732 ) WineHub Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
39

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 237.552
( 151 ) 2022.04.06.
( 210 ) M 21 03366
( 220 ) 2021.09.23.
( 732 ) Configurator Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ONLINE TONER
( 511 ) 35

Reklám és értékesítésösztönző szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; üzleti

adminisztráció a szállítás és a kézbesítés területén; üzleti menedzsment szolgáltatások a szállítás és kézbesítés
területén; megrendelési szolgáltatások; számítógépes megrendelési szolgáltatások; online kiskereskedelmi
szolgáltatások; irodai munkák; irodai szolgáltatások; irodai gépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
irodai gépekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; irodai gépekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; harmadik félnek nyújtott, irodai gépek és alkatrészek beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások;
online rendelési szolgáltatások; csomagküldés nyomon követése, kezelése és figyelése; áruk bemutatása
mindenfajta kommunikációs médiában, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi célból; különböző termékek
kiskereskedelme, nagykereskedelme és online árusítása; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.
( 111 ) 237.553
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( 151 ) 2022.04.06.
( 210 ) M 21 03371
( 220 ) 2021.09.23.
( 732 ) Veszprémi Szakképzési Centrum, Veszprém (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 ) 237.554
( 151 ) 2022.04.06.
( 210 ) M 21 03194
( 220 ) 2021.09.06.
( 732 ) WineHub Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
39

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 237.555
( 151 ) 2022.04.06.
( 210 ) M 21 03189
( 220 ) 2021.09.06.
( 732 ) Budapesti Komplex Szakképzési Centrum, Budapest (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
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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 ) 237.556
( 151 ) 2022.04.06.
( 210 ) M 21 03361
( 220 ) 2021.09.22.
( 732 ) Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, Szombathely (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

41

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

( 111 ) 237.557
( 151 ) 2022.04.06.
( 210 ) M 21 03201
( 220 ) 2021.09.07.
( 732 ) Várhegyi István, Nyírbátor (HU)
( 541 ) Orsy
( 511 ) 25

Férfi, női és gyermek ruházat.

( 111 ) 237.561
( 151 ) 2022.04.06.
( 210 ) M 21 01674
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) EIPA Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság, Ajka (HU)
( 740 ) Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Unimontex
( 511 ) 6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.
37

Építőipari szolgáltatások; ipari gépek karbantartása; ipari gépek üzembe helyezése; ipari üzemek

felszerelése; gépsorok felszerelése; gépsorok összeszerelése (beüzemelése); üzemek felújítása; gépek üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; elektronikus gépek és berendezések javítása és karbantartása; alkatrészek
beszerelése, karbantartása és javítása az ipari gép- és üzemépítés területén; bányászati kitermelés, olaj- és
gázfúrás.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 237.562
( 151 ) 2022.04.06.
( 210 ) M 21 01673
( 220 ) 2021.04.26.
( 732 ) EIPA Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság, Ajka (HU)
( 740 ) Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.
37

Építőipari szolgáltatások; ipari gépek karbantartása; ipari gépek üzembe helyezése; ipari üzemek

felszerelése; gépsorok összeszerelése [beüzemelése]; üzemek felújítása; gépek üzembe helyezése, karbantartésa
és javítása; elektronikus gépek és berendezések javítása vagy karbantartása; alkatrészek beszerelése, karbantartása
és javítása az ipari gép- és üzemépítés területén; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 237.571
( 151 ) 2022.04.07.
( 210 ) M 21 03192
( 220 ) 2021.09.06.
( 732 ) Vadász Tamás, Fonyód (HU)
( 740 ) Dr. Gerencsér András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10

Térdvédők támaszok formájában [kivéve sportcikkek].

14

Sportórák; sportoláshoz használt karórák.

18

Minden célra alkalmas sporttáskák; sportruházathoz használt táskák; sporttáskák; sporttáskák, tornazsákok;

univerzális sporttáskák.
24

Kötött elasztikus szövetek sportruházathoz; textilanyagok sportruházat gyártásához.

25

Dzsekik sportruházatként; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; edzőcipők, sportcipők; fejpántok

sportoláshoz; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; melegítő felsők, sportos pulóverek; magasított talpú
sportcipők; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportmelltartók; nedvességfelszívó sportnadrágok;
rövid ujjú sportingek; ruházat sportoláshoz; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sport felsők, topok; sport pulóverek
és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportbírói egyenruhák; sport sapkák és baseball sapkák; sportcipő;
sportcipők; sportcipők, atlétacipők; sportmellények; sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat;
sportzokni; sportzoknik; ujjatlan mezek, sportingek; sportsapkák; sportruházat [kivéve golfkesztyűk].
28

Alkarvédők [sportcikkek]; edző felszerelések sportoláshoz.

32

Sportitalok; proteinnel dúsított sportitalok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok.
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Sportpályák építése; sportpálya építés.

38

E-sportesemények közvetítése; e-sportesemények streamelése.

41

Élő sportesemények lebonyolítása; sportesemények megszervezése; sport klub szolgáltatások.

42

Sportlétesítmények tervezése.

( 111 ) 237.572
( 151 ) 2022.04.07.
( 210 ) M 21 01807
( 220 ) 2021.05.05.
( 732 ) Alcufer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győr (HU)
( 740 ) Csiszár Tamás László, Ajka
( 546 )

( 511 ) 40

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

osztályozása; értéknövelő újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás].
( 111 ) 237.573
( 151 ) 2022.04.07.
( 210 ) M 21 03501
( 220 ) 2021.10.07.
( 732 ) Ctrl-T Creative Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) kontra.hu
( 511 ) 35

Reklámozás; irodai munkák.

38

Internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 237.574
( 151 ) 2022.04.07.
( 210 ) M 21 03504
( 220 ) 2021.10.07.
( 732 ) Wertán Zsolt Zoltán, Mindszentkálla (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Mandulatej; mandulavaj; mandulazselé; mandula (feldolgozott -); előkészített mandula; mandula,

feldolgozva; mandulatej étkezési célokra; mandulatej-alapú italok; mandula; darált mandula.
30

Mandulaliszt; cukrozott mandula; mandulás édességek; mandulás sütemények; mandulás ízesítők;

csokoládéval bevont mandula; mandulás csókok [sütemény]; macaron [mandulás cukrászsütemény]; mandula
ízesítések ételekhez vagy italokhoz; mandulás ízesítők, az illóolajok kivételével; marcipán; marcipán
helyettesítők; marcipánmassza; csokoládés marcipán.
( 111 ) 237.575
( 151 ) 2022.04.07.
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( 210 ) M 21 03505
( 220 ) 2021.10.07.
( 732 ) CSÚZIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecel (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Fém biztonsági tartályok, konténerek; fém konténerek, tartályok; fém tartályok szállítási célokra; fémhordók

[nem háztartási edények és tartályok]; üresen árusított acéltartályok; fémből készült tárolók áru raktározásához és
szállításához; fémtartályok, tároló hordók; tárolók [fémszerkezetek]; acél gyártmányok, készítmények;
rozsdamentes acél.
11

Hűtött szállítótartályok, konténerek.

35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: fém biztonsági tartályok, konténerek, fém konténerek, tartályok, fém tartályok szállítási célokra,
fémhordók [nem háztartási edények és tartályok], üresen árusított acéltartályok, fémből készült tárolók áru
raktározásához és szállításához, fémtartályok, tároló hordók, tárolók [fémszerkezetek], acél gyártmányok,
készítmények, rozsdamentes acél, hűtött szállítótartályok, konténerek.
( 111 ) 237.576
( 151 ) 2022.04.07.
( 210 ) M 21 03506
( 220 ) 2021.10.08.
( 732 ) Baki Béla, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Intranet szerverek; intranet szoftverek; hálózati adattároló (NAS); kommunikációs hálózatok; kommunikációs

szoftver globális számítógépes hálózatok összekapcsolásához; helyi hálózatok; hálózati hozzáférést biztosító
szervereket működtető szoftver; nagy kiterjedésű hálózatok; számítógépes hálózatok; lan [helyi hálózati]
hardverek; lan [helyi hálózati] operációs szoftverek; számítógépes programok hálózati menedzsmenthez;
számítógépes programok számítógépekhez vagy számítógépes hálózatokhoz történő távoli csatlakozáshoz;
számítógépes szoftver-platformok szociális hálózatépítéshez; applikációs szoftver; mobil alkalmazások;
szoftveralkalmazások mobil eszközökhöz; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; letölthető
mobilalkalmazások információk kezeléséhez; letölthető mobilalkalmazások információk továbbításához.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: hűtőmágnesek, védőálarcok/-maszkok, USB pendrive-ok, írószerek, jegyzettömbök,
jegyzetfüzetek, íróeszközök, kulcstartók, táskák, kézitáskák, ernyők, esernyők, bögrék, korsók, kulacsok [üresen],
sapkák, ruházati cikkek.
38

Telekommunikációs szolgáltatások interneten, intraneten és extraneten keresztül való biztosítása.

39

Utazásszervezés; a szállítás és az utazások szervezése; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz;

információszolgáltatás utazással kapcsolatban; utazás- és nyaralásszervezés; utazás szervezése és lefoglalása;
utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; turisztikai és utazási
információnyújtás; utazástervezési szolgáltatások; utazással kapcsolatos foglalások lebonyolítása; utazási irodai
szolgáltatások, utazásszervezés; utazási információszolgáltatás; utazásfoglalási- és megrendelési szolgáltatások.
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Utazási irodák szállásszervezési szolgáltatásai; utazási irodák által nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások;

utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz.
( 111 ) 237.577
( 151 ) 2022.04.07.
( 210 ) M 21 03507
( 220 ) 2021.10.07.
( 732 ) Ulreich Ádám, Győr (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
20

Dekorációs és művészeti anyagok és hordozók.
Fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból; szobrok, kisplasztikák és művészeti

alkotások, díszítések és dekorációk, amelyek nem tartoznak más osztályba; bútorok és lakberendezési tárgyak.
35

Lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,
nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: dekorációs és művészeti anyagok és hordozók,
fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból, bútorok és lakberendezési tárgyak.
37

Festési és dekorációs szolgáltatások.

40

Lézeres gravírozási szolgáltatások.

42

Gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások; géptervezéshez kapcsolódó mérnöki

szolgáltatások; mérnöki és számítógépes mérnöki szolgáltatások; mérnöki munkák; mérnöki munkák,
szolgáltatások; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások mérnöki tervezéssel
kapcsolatban; számítógépes programozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; műszaki mérnöki tevékenység;
mérnöki tervezési szolgáltatások; mérnöki tervezés és konzultáció; mérnöki tervezés; mérnöki tanácsadó
szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások, munkák; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; műszaki rajzolás;
műszaki rajzok készítése; műszaki rajzolói szolgáltatások; számítógéppel támogatott műszaki tervező és rajzoló
szolgáltatás; beltéri dekoráció tervezése.
A rovat 156 darab közlést tartalmaz.
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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 20 03386
( 220 ) 2020.11.10.
( 731 ) Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 02749
( 220 ) 2021.07.14.
( 731 ) Glória Ingatlan Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Szomszédom a BudaPart
( 511 ) 37

Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 115.115
( 180 ) 2022.02.07.
( 111 ) 115.120
( 180 ) 2022.02.15.
( 111 ) 115.126
( 180 ) 2022.02.24.
( 111 ) 115.127
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 123.359
( 180 ) 2022.02.10.
( 111 ) 135.415
( 180 ) 2022.02.26.
( 111 ) 135.432
( 180 ) 2022.02.20.
( 111 ) 135.433
( 180 ) 2022.02.20.
( 111 ) 135.669
( 180 ) 2022.02.05.
( 111 ) 135.674
( 180 ) 2022.02.07.
( 111 ) 135.682
( 180 ) 2022.02.07.
( 111 ) 135.688
( 180 ) 2022.02.11.
( 111 ) 135.696
( 180 ) 2022.02.13.
( 111 ) 135.880
( 180 ) 2022.02.20.
( 111 ) 139.679
( 180 ) 2022.02.19.
( 111 ) 140.490
( 180 ) 2022.02.25.
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( 111 ) 170.063
( 180 ) 2022.02.15.
( 111 ) 170.386
( 180 ) 2022.02.19.
( 111 ) 170.591
( 180 ) 2022.02.26.
( 111 ) 170.592
( 180 ) 2022.02.26.
( 111 ) 172.344
( 180 ) 2022.02.07.
( 111 ) 172.359
( 180 ) 2022.02.11.
( 111 ) 172.364
( 180 ) 2022.02.11.
( 111 ) 172.366
( 180 ) 2022.02.11.
( 111 ) 172.621
( 180 ) 2022.02.19.
( 111 ) 172.628
( 180 ) 2022.02.19.
( 111 ) 172.857
( 180 ) 2022.02.05.
( 111 ) 172.858
( 180 ) 2022.02.05.
( 111 ) 172.859
( 180 ) 2022.02.05.
( 111 ) 172.860
( 180 ) 2022.02.05.
( 111 ) 172.861
( 180 ) 2022.02.05.
( 111 ) 172.865
( 180 ) 2022.02.05.
( 111 ) 172.869
( 180 ) 2022.02.05.
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( 111 ) 172.871
( 180 ) 2022.02.05.
( 111 ) 173.044
( 180 ) 2022.02.05.
( 111 ) 173.225
( 180 ) 2022.02.25.
( 111 ) 173.450
( 180 ) 2022.02.05.
( 111 ) 174.271
( 180 ) 2022.02.13.
( 111 ) 174.616
( 180 ) 2022.02.04.
( 111 ) 174.675
( 180 ) 2022.02.26.
( 111 ) 174.680
( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 174.717
( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 174.728
( 180 ) 2022.02.26.
( 111 ) 174.729
( 180 ) 2022.02.26.
( 111 ) 174.731
( 180 ) 2022.02.26.
( 111 ) 174.734
( 180 ) 2022.02.26.
( 111 ) 175.118
( 180 ) 2022.02.26.
( 111 ) 175.122
( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 175.127
( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 175.254
( 180 ) 2022.02.06.
( 111 ) 175.299
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( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 175.669
( 180 ) 2022.02.27.
( 111 ) 175.670
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 175.698
( 180 ) 2022.02.18.
( 111 ) 175.703
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 175.762
( 180 ) 2022.02.15.
( 111 ) 175.787
( 180 ) 2022.02.15.
( 111 ) 175.788
( 180 ) 2022.02.15.
( 111 ) 175.789
( 180 ) 2022.02.08.
( 111 ) 175.926
( 180 ) 2022.02.06.
( 111 ) 176.599
( 180 ) 2022.02.08.
( 111 ) 177.008
( 180 ) 2022.02.08.
( 111 ) 177.300
( 180 ) 2022.02.18.
( 111 ) 177.555
( 180 ) 2022.02.12.
( 111 ) 177.663
( 180 ) 2022.02.04.
( 111 ) 178.416
( 180 ) 2022.02.05.
( 111 ) 178.708
( 180 ) 2022.02.12.
( 111 ) 178.780
( 180 ) 2022.02.05.
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( 111 ) 178.978
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 179.282
( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 179.663
( 180 ) 2022.02.12.
( 111 ) 180.004
( 180 ) 2022.02.20.
( 111 ) 180.816
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 206.578
( 180 ) 2022.02.08.
( 111 ) 206.661
( 180 ) 2022.02.02.
( 111 ) 206.662
( 180 ) 2022.02.02.
( 111 ) 206.754
( 180 ) 2022.02.10.
( 111 ) 206.755
( 180 ) 2022.02.10.
( 111 ) 206.756
( 180 ) 2022.02.10.
( 111 ) 206.784
( 180 ) 2022.02.07.
( 111 ) 206.819
( 180 ) 2022.02.06.
( 111 ) 206.820
( 180 ) 2022.02.08.
( 111 ) 206.824
( 180 ) 2022.02.08.
( 111 ) 206.973
( 180 ) 2022.02.13.
( 111 ) 207.031
( 180 ) 2022.02.20.
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( 111 ) 207.033
( 180 ) 2022.02.20.
( 111 ) 207.034
( 180 ) 2022.02.06.
( 111 ) 207.035
( 180 ) 2022.02.02.
( 111 ) 207.045
( 180 ) 2022.02.20.
( 111 ) 207.051
( 180 ) 2022.02.06.
( 111 ) 207.055
( 180 ) 2022.02.20.
( 111 ) 207.096
( 180 ) 2022.02.07.
( 111 ) 207.097
( 180 ) 2022.02.08.
( 111 ) 207.107
( 180 ) 2022.02.24.
( 111 ) 207.110
( 180 ) 2022.02.13.
( 111 ) 207.131
( 180 ) 2022.02.15.
( 111 ) 207.149
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 207.172
( 180 ) 2022.02.09.
( 111 ) 207.174
( 180 ) 2022.02.09.
( 111 ) 207.175
( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 207.176
( 180 ) 2022.02.27.
( 111 ) 207.177
( 180 ) 2022.02.23.
( 111 ) 207.178
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( 180 ) 2022.02.23.
( 111 ) 207.187
( 180 ) 2022.02.15.
( 111 ) 207.188
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.193
( 180 ) 2022.02.14.
( 111 ) 207.201
( 180 ) 2022.02.14.
( 111 ) 207.241
( 180 ) 2022.02.15.
( 111 ) 207.243
( 180 ) 2022.02.15.
( 111 ) 207.269
( 180 ) 2022.02.13.
( 111 ) 207.272
( 180 ) 2022.02.14.
( 111 ) 207.274
( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 207.276
( 180 ) 2022.02.24.
( 111 ) 207.308
( 180 ) 2022.02.13.
( 111 ) 207.309
( 180 ) 2022.02.13.
( 111 ) 207.321
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 207.322
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 207.330
( 180 ) 2022.02.09.
( 111 ) 207.331
( 180 ) 2022.02.10.
( 111 ) 207.333
( 180 ) 2022.02.23.
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( 111 ) 207.334
( 180 ) 2022.02.23.
( 111 ) 207.357
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.358
( 180 ) 2022.02.17.
( 111 ) 207.359
( 180 ) 2022.02.17.
( 111 ) 207.377
( 180 ) 2022.02.20.
( 111 ) 207.380
( 180 ) 2022.02.15.
( 111 ) 207.381
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.382
( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 207.386
( 180 ) 2022.02.20.
( 111 ) 207.452
( 180 ) 2022.02.09.
( 111 ) 207.453
( 180 ) 2022.02.23.
( 111 ) 207.479
( 180 ) 2022.02.08.
( 111 ) 207.480
( 180 ) 2022.02.08.
( 111 ) 207.481
( 180 ) 2022.02.09.
( 111 ) 207.486
( 180 ) 2022.02.07.
( 111 ) 207.490
( 180 ) 2022.02.14.
( 111 ) 207.497
( 180 ) 2022.02.15.
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( 111 ) 207.504
( 180 ) 2022.02.15.
( 111 ) 207.507
( 180 ) 2022.02.14.
( 111 ) 207.513
( 180 ) 2022.02.14.
( 111 ) 207.514
( 180 ) 2022.02.14.
( 111 ) 207.515
( 180 ) 2022.02.14.
( 111 ) 207.516
( 180 ) 2022.02.15.
( 111 ) 207.518
( 180 ) 2022.02.15.
( 111 ) 207.544
( 180 ) 2022.02.24.
( 111 ) 207.545
( 180 ) 2022.02.24.
( 111 ) 207.546
( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 207.547
( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 207.552
( 180 ) 2022.02.03.
( 111 ) 207.553
( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 207.558
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.561
( 180 ) 2022.02.27.
( 111 ) 207.565
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.577
( 180 ) 2022.02.07.
( 111 ) 207.582
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( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 207.595
( 180 ) 2022.02.02.
( 111 ) 207.596
( 180 ) 2022.02.02.
( 111 ) 207.597
( 180 ) 2022.02.02.
( 111 ) 207.599
( 180 ) 2022.02.16.
( 111 ) 207.602
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.603
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.604
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.606
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.608
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.609
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.610
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.614
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.617
( 180 ) 2022.02.27.
( 111 ) 207.633
( 180 ) 2022.02.27.
( 111 ) 207.636
( 180 ) 2022.02.27.
( 111 ) 207.639
( 180 ) 2022.02.27.
( 111 ) 207.651
( 180 ) 2022.02.28.
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( 111 ) 207.653
( 180 ) 2022.02.01.
( 111 ) 207.654
( 180 ) 2022.02.01.
( 111 ) 207.667
( 180 ) 2022.02.09.
( 111 ) 207.668
( 180 ) 2022.02.09.
( 111 ) 207.669
( 180 ) 2022.02.09.
( 111 ) 207.670
( 180 ) 2022.02.09.
( 111 ) 207.671
( 180 ) 2022.02.09.
( 111 ) 207.672
( 180 ) 2022.02.09.
( 111 ) 207.673
( 180 ) 2022.02.09.
( 111 ) 207.680
( 180 ) 2022.02.23.
( 111 ) 207.697
( 180 ) 2022.02.24.
( 111 ) 207.726
( 180 ) 2022.02.03.
( 111 ) 207.730
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.751
( 180 ) 2022.02.06.
( 111 ) 207.775
( 180 ) 2022.02.08.
( 111 ) 207.776
( 180 ) 2022.02.09.
( 111 ) 207.777
( 180 ) 2022.02.22.
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( 111 ) 207.778
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 207.779
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 207.780
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 207.781
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 207.782
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 207.783
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 207.784
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 207.785
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 207.796
( 180 ) 2022.02.23.
( 111 ) 207.822
( 180 ) 2022.02.24.
( 111 ) 207.834
( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 207.876
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.877
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.905
( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 207.917
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.919
( 180 ) 2022.02.16.
( 111 ) 207.921
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.923
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( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 207.924
( 180 ) 2022.02.16.
( 111 ) 207.969
( 180 ) 2022.02.24.
( 111 ) 207.972
( 180 ) 2022.02.07.
( 111 ) 208.011
( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 208.025
( 180 ) 2022.02.27.
( 111 ) 208.069
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 208.104
( 180 ) 2022.02.08.
( 111 ) 208.111
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 208.112
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 208.188
( 180 ) 2022.02.17.
( 111 ) 208.217
( 180 ) 2022.02.01.
( 111 ) 208.218
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 208.221
( 180 ) 2022.02.01.
( 111 ) 208.225
( 180 ) 2022.02.01.
( 111 ) 208.226
( 180 ) 2022.02.01.
( 111 ) 208.231
( 180 ) 2022.02.24.
( 111 ) 208.305
( 180 ) 2022.02.22.
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( 111 ) 208.365
( 180 ) 2022.02.21.
( 111 ) 208.528
( 180 ) 2022.02.02.
( 111 ) 208.529
( 180 ) 2022.02.20.
( 111 ) 208.530
( 180 ) 2022.02.20.
( 111 ) 208.673
( 180 ) 2022.02.01.
( 111 ) 208.674
( 180 ) 2022.02.01.
( 111 ) 208.677
( 180 ) 2022.02.15.
( 111 ) 208.678
( 180 ) 2022.02.01.
( 111 ) 208.683
( 180 ) 2022.02.16.
( 111 ) 208.792
( 180 ) 2022.02.01.
( 111 ) 208.839
( 180 ) 2022.02.02.
( 111 ) 208.841
( 180 ) 2022.02.02.
( 111 ) 208.842
( 180 ) 2022.02.02.
( 111 ) 208.870
( 180 ) 2022.02.28.
( 111 ) 208.973
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 209.843
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 210.620
( 180 ) 2022.02.01.
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( 111 ) 211.069
( 180 ) 2022.02.22.
( 111 ) 211.071
( 180 ) 2022.02.16.
( 111 ) 212.276
( 180 ) 2022.02.01.
( 111 ) 213.677
( 180 ) 2022.02.09.
A rovat 245 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt
( 111 ) 197.861
( 732 ) HYUNDAI TECHNOLOGY, INC., Dorado, Puerto Rico (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 235.092
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zrt. 50%, Budapest (HU) Beerd Brew Design Kft. 50%, Budapest (HU)
( 740 ) Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom részleges megszűnése
Védjegyoltalomról való részleges lemondás
( 111 ) 126.844
( 732 ) Medicor Elektronika Zrt., Budapest (HU)
( 511 ) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek (beleértve a művégtagokat, a műszemeket és
műfogakat is); csecsemő és hordozható inkubátorok; melegítő és újraélesztő asztalok; fototerápiás készülékek;
vérnyomásmérők; elektronikusciklusnaptárok; csontsűrűségmérők; digitális lázmérők; horkolás- és
fogcsikorgatás gátlók; TENS (elektroterápiás) készülékeket; infúziós pumpák.
( 111 ) 167.375
( 732 ) Medicor Elektronika Zrt., Budapest (HU)
( 511 ) 10 Diagnosztikai, sebészeti, orvosi és fogászati készülékek és eszközök (beleértve fecskendőket, fecskendőtűket
és sebvarró tűket, lélegzőálarcokat és narkotizáló álarcokat), gyógyászati gépek, készülékek és eszközök;
különleges bútorzat kórházak, orvosi ésfogorvosi rendelők részére; műtőlámpák szemészeti lámpák;
röntgenkészülékek és alkatrészeik; csecsemő és hordozható inkubátorok; melegítő és újraélesztő asztalok;
fototerápiás készülékek; vérnyomásmérők; elektronikus ciklusnaptárok; csontsűrűségmérők;digitális lázmérők;
horkolás- és fogcsikorgatás gátlók; TENS (elektroterápiás) készülékek; infúziós pumpák
12 Röntgenkészülékekkel felszerelt gépkocsik, betegszállító gépkocsik.
37 Kórházak, műtők és rendelők tervezése, felépítése és felszerelése.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Árujegyzék korlátozása
( 111 ) 218.520
( 732 ) Pénzes Anikó, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.
38 Hírügynökségi szolgáltatások; Rádiós Műsorszórás; Multimédiás tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása.
( 111 ) 230.178
( 732 ) QX WORLD Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 511 ) 9 Szoftverek; letölthető szoftverek; számítógépes operációs rendszerszoftver; számítógépes grafikai szoftverek;
számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek
működtetésére szolgáló szoftverek;számítógép interfészek; szoftverek biofeedback eszközökhöz; számítógépes
operációs szoftver biofeedback eszközökhöz; minden korábban felsorolt áru kizárólag holisztikus kezelés
keretében történő felhasználásra.
10 Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések; elektromágneses
orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra; elemzőkészülékek
gyógyászati használatra; edzőeszközökgyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses kezelőberendezések orvosi
és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek orvosi használatra;
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kizárólag holisztikus kezelés keretében történő felhasználásra.
35 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és
nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások
számítógépes szoftverek, valamintgyógyászatiés kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;
nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú
készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhözkapcsolódószámítógépes
szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó
számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel
kapcsolatosan; nagykereskedelmiszolgáltatásokbiofeedback eszközökkel kapcsolatosan; minden korábban
felsorolt szolgáltatás kizárólag holisztikus kezelés keretében történő felhasználásra.
42 Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos
számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback
eszközök operációsrendszerszoftvereinekfejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek
tervezése és fejlesztése; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); operációs rendszerszoftver mint szolgáltatás (SaaS);
grafikai szoftverek mint szolgáltatás (SaaS);szoftver mint szolgáltatás(SaaS) gyógyászati és kozmetikai
használatú készülékekkel kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz; minden korábban
felsorolt szolgáltatás kizárólag holisztikus kezelés keretében történő felhasználásra.
( 111 ) 236.197
( 732 ) JNT Systems, Inc., Wilmington, Delaware (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 511 ) 9 Felhőalapú számítástechnikai készülékek; számítógépes hardver mesterséges intelligenciához (AI), gépi
tanuláshoz, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; rögzített és letölthető szoftverek mesterséges
intelligenciához (AI), gépi tanuláshoz, tanulóalgoritmusokhoz és adatelemzéshez; szoftverek gépi tanuló
algoritmusok, mély neurális hálózatok, adatelemzés tervezéséhez és fejlesztéséhez való használatra;
szoftverkönyvtárak gépi tanuló algoritmusok és mély neurális hálózatok tervezéséhez ésfejlesztéséhez való
használatra; szoftverkönyvtárak adatelemzéshez való használatra; grafikai szoftverek; szoftvermeghajtók
(software drivers); nagy teljesítményű számítástechnikai hardverek és szoftverek; grafikus processzorok (GPU-k);
számítógépesgrafikus lapkakészletek; videófeldolgozó egységek; audiofeldolgozó egységek; digitális
jelfeldolgozó processzorok (DSP); számítógépes hardverek és szoftverek képek, videók és adatok
megjelenítéséhez; grafikus kártyák; képek és adatok rögzítésére,továbbítására, fogadására és kezelésére szolgáló
készülékek; számítógépes hardverek és szoftverek animáció és videó megjelenítéséhez; hardverek és szoftverek
tartalom, képek és adatok átvitelére (streaming); számítógépes hardverek, nevezetesen bemenetiegységek,
kimeneti egységek, memóriavezérlők, számítógép-perifériavezérlők és grafikus vezérlők; nagy teljesítményű
számítógépes hardverek a számítógépes játékok futtatási képességének növelésére szolgáló speciális funkciókkal;
letölthető és rögzítettszámítógépes játékszoftverek; számítógépes memóriahardverek; memóriakártyák;
memórialapok; számítógépes memóriamodulok; nem felejtő (non-volatile) számítógépes memória; elektronikus
memória; grafikus memória; számítógépes hálózati szerverek; hálózatelérésére szolgáló szerver hardverek;
letölthető és rögzített számítógépes szoftverek szerverelérési alkalmazások vezérléséhez és kezeléséhez; letölthető
BIOS (alapvető bemeneti-kimeneti rendszer) számítógépes programok bios; rögzített és letölthetőszámítógépes
operációsrendszer-szoftverek; rögzített és letölthető számítógépes szoftverek és firmware-k
operációsrendszerprogramok firmware-jeihez; rögzített és letölthető számítógépes játékszoftverek és
számítógépes 3D-grafikai szoftverek; letölthetőszoftverkönyvtárak és elektronikus adatfájlok integrált áramkörök
és félvezetők tervezéséhez történő felhasználásra; alkalmazásprogramozási interfész (API) szoftverek
képmegjelenítéshez, -kezeléshez és -feldolgozáshoz; számítógépes hardverek; integráltáramkörök; félvezetők;
mikroprocesszorok; központi feldolgozó egységek (CPU); programozható processzorok; nyomtatott áramkörök;
alaplapok; grafikus panelek; számítógépes munkaállomások; elektronikus és számítógépes kijelzők; elektronikus
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számítógépes szerverek; szuperszámítógépek; nagy teljesítményű számítógépek; a fentiek mindegyike kivéve
hangszerekkel és élő zenei előadásokkal, gitáreffektekprocesszoraival, gitáreffektek padlóprocesszoraival,
gitáreffektek pedálprocesszoraival, elektromos gitárok pedáljaival, gitárprocesszorvezérlőkkel használatos
elektronikus eszközöket és szoftvereket, gitárhangzás és gitárhangok modellezésére szolgálószámítógépes
szoftvereket, gitáreffektprocesszorok, hangszórók, mikrofonok és gitárerősítők vezérléséhez használatos
számítógépes szoftvereket.
42 Műszaki tanácsadási szolgáltatások az adatközpont-architektúra, a nyilvános és magáncélú felhőalapú
számítástechnikai megoldások, valamint az internetes technológiák és szolgáltatások értékelése és bevezetése
területén; számítógépes hardverek ésszoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen
magáncélú és nyilvános felhőalapú számítástechnikai környezetek integrációja; virtuális számítógépes
rendszerek, grafikus processzorok (GPU-k) és virtuális számítógépeskörnyezetek szolgáltatásként történő
biztosítása felhőalapú számítástechnikai platformokon keresztül; felhőalapú számítástechnika, amely a gépi
tanuláshoz, a skálázható gépi tanuláshoz, az adatelemzéshez és a mély neurális hálózatok
fejlesztéséhezhasználható szoftvereket tartalmaz; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások nyújtása a gépi
tanulás, a mesterséges intelligencia, a tanuló algoritmusok és az adatelemzés területén; elektronikus adattárolás;
felhőalapú szuperszámítástechnika, amely amesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a mélytanulás, a nagy
teljesítményű számítástechnika, az elosztott számítások (distributed computing), a virtualizáció, a statisztikai
tanulás és a prediktív analitika területén használható szoftverekettartalmaz; elektronikus és interaktív
multimédiásjáték-fejlesztési szolgáltatások; képfeldolgozó szoftverek tervezése; nem letölthető szoftverek
ideiglenes használatának biztosítása 3D-vizualizációhoz, 3Dmodellezéshez és 3D-megjelenítéshez; nemletölthető
szoftverek ideiglenes használatának biztosítása a számítógép teljesítményének fokozására, integrált áramkörök,
félvezetők, számítógépes chipkészletek és mikroprocesszorok működtetésére, valamint játék céljára; nem
letölthető szoftverekideiglenes használatának biztosítása alkalmazásprogramozási interfészként (API) történő
felhasználás céljából; szoftver mint szolgáltatás, nevezetesen felhőalapú szuperszámítógépes és játékplatform
biztosítása; a fentiek mindegyike kivéve hangszerekkelés élő zenei előadásokkal, gitáreffektek processzoraival,
gitáreffektek padlóprocesszoraival, gitáreffektek pedálprocesszoraival, elektromos gitárok pedáljaival,
gitárprocesszor-vezérlőkkel használatos elektronikus eszközökkel és szoftverekkelkapcsolatos szolgáltatásokat,
gitárhangzás és gitárhangok modellezésére szolgáló számítógépes szoftverekkel kapcsolatos szolgáltatásokat,
gitáreffektprocesszorok, hangszórók, mikrofonok és gitárerősítők vezérléséhez használatos számítógépes
szoftverekkelkapcsolatos szolgáltatásokat.
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 115.269
( 732 ) Electrolux Home Products, Inc.(Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), Charlotte, North Carolina (US)

( 111 ) 115.270
( 732 ) Electrolux Home Products, Inc. 50%, Charlotte, North Carolina (US)
( 111 ) 115.291
( 732 ) Tektronix, Inc., Beaverton,Oregon (US)
( 111 ) 115.511
( 732 ) Garden Care Bidco Limited, Frimley, Camberley (GB)
( 111 ) 123.440
( 732 ) Hyatt International Corporation, Chicago (US)
( 111 ) 123.528
( 732 ) Fémtechnika Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 111 ) 132.096
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 135.040
( 732 ) Trek Bicycle Corporation, Waterloo, Wisconsin (US)
( 111 ) 135.057
( 732 ) Mega Disposables S.A., Aharnes (GR)
( 111 ) 135.247
( 732 ) SALOMON HITBURGER GMBH, Großostheim-Ringheim (DE)
( 111 ) 135.285
( 732 ) Southco, Inc., Concordville, Pennsylvania (US)
( 111 ) 135.327
( 732 ) Arista Music, New York, NY (US)
( 111 ) 135.471
( 732 ) Reebok International Ltd., London (GB)
( 111 ) 135.495
( 732 ) Superior Electronics Corporation, Taipei, Taiwan 110, R.O.C. (CN)
( 111 ) 135.496
( 732 ) Superior Electronics Corporation, Taipei, Taiwan 110, R.O.C. (CN)
( 111 ) 135.546
( 732 ) ARYSTA Lifescience SAS, Nogueres (FR)
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( 111 ) 135.721
( 732 ) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Winston-Salem,
North Carolina (US)
( 111 ) 135.739
( 732 ) Exide Technologies, Milton, Georgia (US)
( 111 ) 135.769
( 732 ) Wrangler Apparel Corp., Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 135.836
( 732 ) REHAU Industries SE & Co. KG, Rehau (DE)
( 111 ) 135.992
( 732 ) Martin Braun Backmittel und Essenzen KG., Hannover (DE)
( 111 ) 135.999
( 732 ) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 136.130
( 732 ) NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)
( 111 ) 136.616
( 732 ) Reebok International Limited, London (GB)
( 111 ) 136.619
( 732 ) MAGNECO/METREL Inc., Addison, Illinois (US)
( 111 ) 136.720
( 732 ) UTIBER Közúti Beruházó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 136.830
( 732 ) Microsonic, Inc., Ambridge (US)
( 111 ) 137.067
( 732 ) NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)
( 111 ) 137.091
( 732 ) Stamm International Corp. , Fort Lee, New Jersey (US)
( 111 ) 138.170
( 732 ) NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)
( 111 ) 138.934
( 732 ) NHL ENTERPRISES B.V., Amsterdam (NL)
( 111 ) 139.530
( 732 ) Reebok International Limited, London (GB)
( 111 ) 170.955
( 732 ) Magyar Ágnes, Zebegény (HU)
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Magyar István, Zebegény (HU)

( 111 ) 172.247
( 732 ) EINAR GROUP Kft., Nagykovácsi (HU)
( 111 ) 172.253
( 732 ) EINAR GROUP Kft., Nagykovácsi (HU)
( 111 ) 172.461
( 732 ) Clark Foods, Inc. (Kentucky állam törvényei szerint működő vállalat), New Albany, Indiana (US)
( 111 ) 173.968
( 732 ) Black Care Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 173.988
( 732 ) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 174.272
( 732 ) BEREK Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Fonyód (HU)
( 111 ) 174.693
( 732 ) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 174.928
( 732 ) Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (BR)
( 111 ) 175.014
( 732 ) LEDO Kft., Szada (HU)
( 111 ) 175.131
( 732 ) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 175.190
( 732 ) Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 175.202
( 732 ) Leveleki Miklós, Baja (HU)
( 111 ) 175.212
( 732 ) The H.D. Lee Company, Inc., Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 175.232
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 175.473
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 111 ) 175.474
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 111 ) 175.495
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
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( 111 ) 175.507
( 732 ) REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, Köln (DE)
( 111 ) 175.531
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 111 ) 175.797
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 111 ) 175.874
( 732 ) Jack Daniel's Properties, Inc. ( Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Rafael, Kalifornia (US)
( 111 ) 176.133
( 732 ) Pacific Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)
( 111 ) 176.280
( 732 ) HUMAX HOLDINGS Co., Ltd., Yubang-dong, Yongin City, Kyonggi-do (KR)
( 111 ) 176.626
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 111 ) 176.630
( 732 ) The H.D. Lee Company, Inc., Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 176.695
( 732 ) RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)
( 111 ) 176.704
( 732 ) Apple Inc., Cupertino CA (US)
( 111 ) 176.845
( 732 ) PLIVA HRVATSKA d.o.o., Zagreb (HR)
( 111 ) 176.847
( 732 ) PLIVA HRVATSKA d.o.o., Zagreb (HR)
( 111 ) 176.952
( 732 ) Swagelok Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Solon, Ohio (US)
( 111 ) 176.986
( 732 ) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Berkshire (GB)
( 111 ) 176.987
( 732 ) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Berkshire (GB)
( 111 ) 176.989
( 732 ) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Berkshire (GB)
( 111 ) 177.246
( 732 ) Pincési Endre, Budapest (HU)
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( 111 ) 177.606
( 732 ) Humán Centrum Munkaerő-kölcsönző és Közvetítő Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.775
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 177.786
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 177.985
( 732 ) AroMax ZRt., Budapest (HU)
( 111 ) 177.996
( 732 ) Sparks Kamera és Világítástechnikai Szolgáltató és Kulturális Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 178.297
( 732 ) LX HAUSYS, Ltd., Seoul (KR)
( 111 ) 178.418
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 111 ) 178.512
( 732 ) Fox Media LLC, Los Angeles (US)
( 111 ) 178.883
( 732 ) REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, Köln (DE)
( 111 ) 179.263
( 732 ) SALUS Gyógyászati Segédeszköz Kereskedelmi és Termeltető Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 179.928
( 732 ) Rewe-Zentral Aktiengesellschaft, Köln (DE)
( 111 ) 183.455
( 732 ) The Sunrider Corporation dba Sunrider International (Utah államban bejegyzett cég), Torrance, California (US)
( 111 ) 206.589
( 732 ) SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.723
( 732 ) Rózsahegyi László, Budapest (HU)
( 111 ) 206.947
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 206.948
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 206.993
( 732 ) Edenred Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 206.995
M888

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 7. szám, 2022.04.14.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása
( 732 ) Edenred Magyarország Kft., Budapest (HU)

( 111 ) 207.050
( 732 ) TBG Production Kft., Páty (HU)
( 111 ) 207.150
( 732 ) Szépem Bt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.273
( 732 ) NOPEUS Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 207.293
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.294
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.295
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.456
( 732 ) Szalai Nóra Judit, Budapest (HU)
( 111 ) 207.846
( 732 ) Ceva Santé Animale, Libourne (FR)
( 111 ) 207.878
( 732 ) Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest (HU)
( 111 ) 207.996
( 732 ) Sofidel Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Lábatlan (HU)
( 111 ) 208.077
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.119
( 732 ) TBG Production Kft., Páty (HU)
( 111 ) 208.133
( 732 ) Benevia Kft., Budaörs (HU)
( 111 ) 208.169
( 732 ) Csopak Község Önkormányzata, Csopak (HU)
( 111 ) 208.189
( 732 ) dr. Kozeschnik Bálint, Budapest (HU)
( 111 ) 208.339
( 732 ) Magyar Cukrász Ipartestület, Budapest (HU)
( 111 ) 208.375
( 732 ) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 208.382
( 732 ) Pharma Patent Kft., Szentendre (HU)
( 111 ) 208.427
( 732 ) Üveg-Világ Kft., Orosháza (HU)
( 111 ) 208.476
( 732 ) Grand Tobacco LLC, Yerevan 0061 (AM)
( 111 ) 208.508
( 732 ) Heinz Georg Baus, 3626 Hünibach-Thun (CH)
( 111 ) 208.572
( 732 ) Hansa-Kontakt Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 208.582
( 732 ) Villányi Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Siklós (HU)
( 111 ) 208.663
( 732 ) Orosz Barbara, Budapest (HU)
( 111 ) 208.802
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.904
( 732 ) Gold Medical Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 208.943
( 732 ) MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)
( 111 ) 208.951
( 732 ) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.046
( 732 ) NOVARTIS A.G., Basel (CH)
( 111 ) 209.119
( 732 ) JAVIPA Nyomdaipari Kft., Békéscsaba (HU)
( 111 ) 209.268
( 732 ) Hansa-Kontakt Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 209.280
( 732 ) Hansa-Kontakt Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 209.329
( 732 ) Szabó István, Pákozd (HU)
( 111 ) 209.589
( 732 ) RHV Verwaltungs GmbH, Nieder-Olm (DE)
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( 111 ) 209.616
( 732 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.833
( 732 ) Hügli Food Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.853
( 732 ) Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, Budapest (HU)
( 111 ) 209.885
( 732 ) Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg (LU)
( 111 ) 209.934
( 732 ) WOLFBAU TEAM Kft., Pécs (HU)
( 111 ) 210.074
( 732 ) Virgin Oil Press Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 211.169
( 732 ) Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)
( 111 ) 211.879
( 732 ) Komárom-Esztergom Megyei Természetjáró Szövetség, Tatabánya (HU)
( 111 ) 215.875
( 732 ) Société de Recherche Cosmétique S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 111 ) 216.991
( 732 ) Teknos Group Oy, HELSINKI (FI)
( 111 ) 225.508
( 732 ) Sportsdirect.com Retail Limited, Shirebrook (GB)
A rovat 130 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás/Jogutódlás és képviseleti megbízás
( 111 ) 114.073
( 732 ) Westinghouse Electric & Manufacturing Company, LLC, an Ohio limited liability, Canonsburg, PA (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 115.683
( 732 ) Böllhoff Produktion GmbH, Bielefeld (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 120.077
( 732 ) Westinghouse Electric & Manufacturing Company, LLC, an Ohio limited liability, Canonsburg, PA (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 127.867
( 732 ) XCC (Poland) Investment sp. z o.o., Warsaw (PL)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 129.448
( 732 ) Westinghouse Electric & Manufacturing Company, LLC, an Ohio limited liability, Canonsburg, PA (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 130.926
( 732 ) Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)
( 111 ) 131.884
( 732 ) Jafra Mexico Holding Company B.V., Duiven (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 135.836
( 732 ) REHAU Industries SE & Co. KG, Rehau (DE)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 144.324
( 732 ) Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)
( 111 ) 166.141
( 732 ) Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)
( 111 ) 170.399
( 732 ) Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)
( 111 ) 170.400
( 732 ) Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)
( 111 ) 179.933
( 732 ) Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)
( 111 ) 181.016
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( 732 ) Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)

( 111 ) 189.977
( 732 ) Shang Gong Sewing Machine (Zhejiang) Co., Ltd., Taizhou City, Zhejiang Province (CN)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 194.123
( 732 ) WAM Immobilia Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.223
( 732 ) KEQI Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 206.226
( 732 ) KEQI Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 206.227
( 732 ) KEQI Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.713
( 732 ) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Munich (DE)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
( 111 ) 214.134
( 732 ) ACH IMPEX Zrt., Vecsés (HU)
( 111 ) 217.690
( 732 ) FOX IN A BOX AB, Solna (SE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 219.069
( 732 ) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Munich (DE)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
( 111 ) 219.070
( 732 ) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Munich (DE)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
( 111 ) 221.156
( 732 ) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Munich (DE)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
( 111 ) 221.157
( 732 ) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Munich (DE)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
( 111 ) 221.166
( 732 ) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Munich (DE)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 234.249
( 732 ) IMPERIUM BUILDER Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 234.290
( 732 ) IMPERIUM BUILDER Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 234.291
( 732 ) IMPERIUM BUILDER Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 234.292
( 732 ) IMPERIUM BUILDER Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 234.672
( 732 ) IMPERIUM BUILDER Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 236.521
( 732 ) KEQI Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 33 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 115.511
( 732 ) Garden Care Bidco Limited, Frimley, Camberley (GB)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 135.721
( 732 ) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Winston-Salem,
North Carolina (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 173.988
( 732 ) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 174.693
( 732 ) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 175.131
( 732 ) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 111 ) 175.473
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 175.474
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 175.495
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 175.531
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 175.797
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 176.626
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 178.418
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 210.046
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
( 111 ) 224.956
( 732 ) Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
( 111 ) 227.329
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
( 111 ) 227.621
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
( 111 ) 228.179
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
( 111 ) 229.014
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
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( 111 ) 229.015
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
( 111 ) 229.251
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
( 111 ) 229.968
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
( 111 ) 230.298
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
( 111 ) 230.332
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
( 111 ) 230.379
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
( 111 ) 230.760
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
( 111 ) 231.522
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
( 111 ) 234.868
( 732 ) Szili Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 27 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 208.159
( 732 ) ManOpen Irodatechnikai Kft., Gödöllő (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselő név- és címváltozása
( 111 ) 114.287
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( 732 ) Margarete Steiff GmbH. , Giengen/Brenz (DE)

( 111 ) 114.288
( 732 ) Margarete Steiff GmbH. , Giengen/Brenz (DE)
( 111 ) 114.459
( 732 ) Burberry Limited, London (GB)
( 111 ) 115.154
( 732 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio
(US)
( 111 ) 123.319
( 732 ) Diageo Scotland Limited, Edinburgh, Scotland (GB)
( 111 ) 123.360
( 732 ) DIAGEO IRELAND, Dublin 8 (IE)
( 111 ) 123.372
( 732 ) Fujikin Incorporated, Osaka (JP)
( 111 ) 123.373
( 732 ) Fujikin Incorporated, Osaka (JP)
( 111 ) 123.669
( 732 ) United Artists Corporation, Beverly Hills,California (US)
( 111 ) 123.900
( 732 ) OAT Agrio Co., Ltd., Tokyo-to (JP)
( 111 ) 134.788
( 732 ) Delta Air Lines, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 135.137
( 732 ) The Procter & Gamble Co. (Ohio állam törvényei szerint működő Vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 135.140
( 732 ) Colliers International Property Consultants, Inc., Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 135.177
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 111 ) 135.178
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 111 ) 135.179
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 111 ) 135.180
( 732 ) ALLTECH Inc. (Kentucky állam törvényei szerint létesült vállalat), Nicholasville, Kentucky (US)
( 111 ) 135.202
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( 732 ) The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio (US)

( 111 ) 135.282
( 732 ) HASBRO INC (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)
( 111 ) 135.318
( 732 ) Ferrero oHG mbH, Stadtallendorf (DE)
( 111 ) 135.331
( 732 ) Arista Records LLC, New York, NY (US)
( 111 ) 135.332
( 732 ) The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 135.363
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 135.364
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 135.395
( 732 ) Delta Air Lines, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 135.442
( 732 ) United Biscuits (UK) Limited, Hayes, Middlesex (GB)
( 111 ) 135.471
( 732 ) Reebok International Ltd., London (GB)
( 111 ) 135.476
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati ,Ohio (US)
( 111 ) 135.489
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 135.495
( 732 ) Superior Electronics Corporation, Taipei, Taiwan 110, R.O.C. (CN)
( 111 ) 135.496
( 732 ) Superior Electronics Corporation, Taipei, Taiwan 110, R.O.C. (CN)
( 111 ) 135.700
( 732 ) United Biscuits (UK) Limited, Hayes, Middlesex (GB)
( 111 ) 135.762
( 732 ) Rentokil Initial 1927 plc, , London (GB)
( 111 ) 135.783
( 732 ) The B.V.D. Licensing Corporation, Bowling Green, Kentucky (US)
( 111 ) 135.809
( 732 ) INTERSPORT AUSTRIA Gesellschaft m.b.H., Wels (AT)
M898

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 7. szám, 2022.04.14.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

( 111 ) 135.992
( 732 ) Martin Braun Backmittel und Essenzen KG., Hannover (DE)
( 111 ) 136.000
( 732 ) Lexmark International, Inc., Lexington, Kentucky (US)
( 111 ) 136.097
( 732 ) McBride S.A., Estaimpuis (BE)
( 111 ) 136.619
( 732 ) MAGNECO/METREL Inc., Addison, Illinois (US)
( 111 ) 137.137
( 732 ) United Biscuits (UK) Limited, Hayes, Middlesex (GB)
( 111 ) 138.185
( 732 ) Carlton Sports Company Limited, Shirebrook NG20 8RY (GB)
( 111 ) 139.050
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 147.632
( 732 ) Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle, Cheshire (GB)
( 111 ) 148.692
( 732 ) VALEO WISCHERSYSTEME GmbH, Bietigheim-Bissingen (DE)
( 111 ) 148.693
( 732 ) VALEO WISCHERSYSTEME GmbH, Bietigheim-Bissingen (DE)
( 111 ) 148.694
( 732 ) VALEO WISCHERSYSTEME GmbH, Bietigheim-Bissingen (DE)
( 111 ) 172.320
( 732 ) MR APPLE NEW ZEALAND LIMITED, Whakatu, Hawkes Bay (NZ)
( 111 ) 172.459
( 732 ) LG Corp., Seoul (KR)
( 111 ) 172.461
( 732 ) Clark Foods, Inc. (Kentucky állam törvényei szerint működő vállalat), New Albany, Indiana (US)
( 111 ) 172.868
( 732 ) Pizza Hut International, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano TX (US)
( 111 ) 173.867
( 732 ) Diageo Brands B.V., Amszterdam (NL)
( 111 ) 174.328
( 732 ) Elitegroup Computer Systems Co., Ltd., Taipei City 114 (TW)
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( 111 ) 174.689
( 732 ) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 174.704
( 732 ) YUM! Brands, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Louisville, Kentucky (US)
( 111 ) 175.123
( 732 ) Yan Wal Yun Co., Ltd., Khet Sathorn, Bangkok (TH)
( 111 ) 175.795
( 732 ) Abbott Diabetes Care Inc., Alameda, California (US)
( 111 ) 175.874
( 732 ) Jack Daniel's Properties, Inc. ( Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Rafael, Kalifornia (US)
( 111 ) 176.166
( 732 ) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano TX (US)
( 111 ) 176.952
( 732 ) Swagelok Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Solon, Ohio (US)
( 111 ) 177.095
( 732 ) D-Link Corporation, Taipei City (TW)
( 111 ) 177.401
( 732 ) McCain Foods Limited, Florenceville-Bristol, New Brunswick (CA)
( 111 ) 177.526
( 732 ) Viacom Overseas Holdings C.V., Curacao (CW)
( 111 ) 177.693
( 732 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio
(US)
( 111 ) 177.781
( 732 ) Millennium Pharmaceuticals, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Cambridge, Massachusetts
(US)
( 111 ) 179.928
( 732 ) Rewe-Zentral Aktiengesellschaft, Köln (DE)
( 111 ) 179.937
( 732 ) Showtime Networks Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 208.168
( 732 ) HOTEL PEST Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
A rovat 67 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
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( 111 ) 114.603
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis,Indiana (US)
( 111 ) 114.878
( 732 ) MASSEY FERGUSON CORP., Duluth, GA (US)
( 111 ) 117.295
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis,Indiana (US)
( 111 ) 122.613
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 123.440
( 732 ) Hyatt International Corporation, Chicago (US)
( 111 ) 123.528
( 732 ) Fémtechnika Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 111 ) 124.522
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 124.807
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis,Indiana (US)
( 111 ) 124.959
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 125.489
( 732 ) Kraft Foods Group Brands LLC, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 126.055
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 135.055
( 732 ) Sumitomo Chemical Company Limited, Tokyo (JP)
( 111 ) 135.057
( 732 ) Mega Disposables S.A., Aharnes (GR)
( 111 ) 135.327
( 732 ) Arista Music, New York, NY (US)
( 111 ) 137.125
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 139.863
( 732 ) Kraft Foods Group Brands LLC, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 139.864
( 732 ) Kraft Foods Group Brands LLC, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 147.632
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( 732 ) Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle, Cheshire (GB)

( 111 ) 154.200
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis,Indiana (US)
( 111 ) 156.016
( 732 ) Kraft Foods Group Brands LLC, Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 157.033
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 165.755
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis,Indiana (US)
( 111 ) 166.775
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 167.184
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 170.955
( 732 ) Magyar Ágnes, Zebegény (HU)
Magyar István, Zebegény (HU)
( 111 ) 173.834
( 732 ) Hyundai MOBIS CO., LTD., Seoul (KR)
( 111 ) 174.537
( 732 ) Apple Inc., Cupertino CA (US)
( 111 ) 175.564
( 732 ) Apple Inc., Cupertino CA (US)
( 111 ) 176.704
( 732 ) Apple Inc., Cupertino CA (US)
( 111 ) 176.742
( 732 ) Evergreen Garden Care Österreich GmbH, Wals-Siezenheim (AT)
( 111 ) 177.156
( 732 ) MICRONET COMMUNICATIONS INC., NEW TAIPEI CITY (TW)
( 111 ) 177.996
( 732 ) Sparks Kamera és Világítástechnikai Szolgáltató és Kulturális Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 178.297
( 732 ) LX HAUSYS, Ltd., Seoul (KR)
( 111 ) 178.375
( 732 ) Evergreen Garden Care Österreich GmbH, Wals-Siezenheim (AT)
( 111 ) 178.721
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( 732 ) Apple Inc., Cupertino CA (US)

( 111 ) 185.151
( 732 ) Élet és Irodalom Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 111 ) 186.217
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 186.460
( 732 ) International Personal Finance plc, United Kingdom LS121BE (GB)
( 111 ) 186.461
( 732 ) International Personal Finance plc, United Kingdom LS121BE (GB)
( 111 ) 187.235
( 732 ) Electool Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 187.410
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 189.303
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 191.009
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 192.729
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 193.063
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 193.832
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 194.329
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 194.334
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 195.543
( 732 ) CEE Thematics Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 195.545
( 732 ) CEE Thematics Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 195.960
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 196.463
( 732 ) ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
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Budapest (HU)

( 111 ) 198.179
( 732 ) International Personal Finance plc, United Kingdom LS121BE (GB)
( 111 ) 198.383
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 201.090
( 732 ) Inernational Personal Finance plc, United Kingdom LS121BE (GB)
( 111 ) 201.135
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 201.315
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 201.330
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 203.257
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 204.439
( 732 ) Édesem Bt., Budapest (HU)
( 111 ) 205.988
( 732 ) LX HAUSYS, Ltd., Seoul (KR)
( 111 ) 206.589
( 732 ) SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.723
( 732 ) Rózsahegyi László, Budapest (HU)
( 111 ) 207.050
( 732 ) TBG Production Kft., Páty (HU)
( 111 ) 207.487
( 732 ) DUNAKOR 2002. Korrózióvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja (HU)
( 111 ) 207.496
( 732 ) DUNA-BÉRGÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja (HU)
( 111 ) 207.878
( 732 ) Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest (HU)
( 111 ) 208.068
( 732 ) Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 111 ) 208.077
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( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

( 111 ) 208.119
( 732 ) TBG Production Kft., Páty (HU)
( 111 ) 208.133
( 732 ) Benevia Kft., Budaörs (HU)
( 111 ) 208.316
( 732 ) Farkas József Miklós, Budapest (HU)
( 111 ) 208.339
( 732 ) Magyar Cukrász Ipartestület, Budapest (HU)
( 111 ) 208.427
( 732 ) Üveg-Világ Kft., Orosháza (HU)
( 111 ) 208.476
( 732 ) Grand Tobacco LLC, Yerevan 0061 (AM)
( 111 ) 208.582
( 732 ) Villányi Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Siklós (HU)
( 111 ) 208.904
( 732 ) Gold Medical Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 208.996
( 732 ) Nebu Trade Gyártó és Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU)
( 111 ) 209.068
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.069
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.070
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.243
( 732 ) TRIGO Kft., Baja (HU)
( 111 ) 209.297
( 732 ) VAGUS-DOGS Betéti Társaság, Tata (HU)
( 111 ) 210.074
( 732 ) Virgin Oil Press Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 210.176
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 211.166
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 211.902
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 211.903
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 212.390
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis,Indiana (US)
( 111 ) 215.875
( 732 ) Société de Recherche Cosmétique S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 111 ) 216.486
( 732 ) International Personal Finance plc, United Kingdom LS121BE (GB)
( 111 ) 218.569
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis,Indiana (US)
( 111 ) 219.471
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis,Indiana (US)
( 111 ) 219.848
( 732 ) Édesem Bt., Budapest (HU)
( 111 ) 220.165
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 221.565
( 732 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis,Indiana (US)
( 111 ) 223.567
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 223.704
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 223.705
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 230.441
( 732 ) ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 111 ) 231.039
( 732 ) ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 111 ) 232.130
( 732 ) ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
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( 111 ) 232.131
( 732 ) ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Budapest (HU)
( 111 ) 232.710
( 732 ) Budapest Kávé Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 234.830
( 732 ) Complexlab Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 235.326
( 732 ) Complexlab Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 236.254
( 732 ) ANY-BNatural Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 236.580
( 732 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
A rovat 108 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 111 ) 160.600
( 732 ) CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)
( 740 ) Pánszky Ügyvédi Iroda, Dr. Pánszky Gyula ügyvéd, Budapest
( 111 ) 172.803
( 732 ) CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)
( 740 ) Pánszky Ügyvédi Iroda, Dr. Pánszky Gyula ügyvéd, Budapest
( 111 ) 187.322
( 732 ) CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 202.230
( 732 ) CEDC INTERNATIONAL Sp.zo.o., Oborniki Wielkopolskie (PL)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 203.922
( 732 ) CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 205.623
( 732 ) CEDC International Sp. zo.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 6 darab közlést tartalmaz.
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Döntés visszavonása
( 111 ) 208.077
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban
( 210 ) M 21 04061
( 731 ) Róka Sándor, Budaörs (HU)
( 210 ) M 22 00618
( 731 ) Yosefian Eran, Üröm (HU)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 21 03815
( 731 ) Productum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tatabánya (HU)
( 210 ) M 21 03816
( 731 ) Productum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tatabánya (HU)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 210 ) M 20 03619
( 731 ) Dieta Market Bt., Alsónémedi (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 21 00499
( 731 ) Indepack Magyarország Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 210 ) M 21 00800
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bihari, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 21 02024
( 731 ) F&R Partner Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 210 ) M 22 00067
( 731 ) WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 22 00125
( 731 ) Industria de Diseňo Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), Arteixo (A Coruňa) (ES)
( 740 ) Dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
A rovat 5 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 210 ) M 21 03104
( 731 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
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( 210 ) M 21 03105
( 731 ) Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 1.401.556
( 541 ) Primal Pet Foods
( 511 ) 31
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.498.115
( 546 )

( 511 ) 17, 21-24
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.560.730
( 546 )

( 511 ) 1, 4, 37
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.635.462
( 546 )

( 511 ) 3-4, 16
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.635.494
( 541 ) FACIBA
( 511 ) 25
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
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( 111 ) 1.635.524
( 546 )
( 511 ) 30, 32
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.635.638
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.635.646
( 546 )
( 511 ) 21
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.635.647
( 541 ) MEGARUN
( 511 ) 12
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.635.702
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.635.725
( 546 )
( 511 ) 35
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.635.956
( 546 )

( 511 ) 31
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.635.959
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( 546 )

( 511 ) 31
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.636.056
( 546 )
( 511 ) 12, 28
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.636.061
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.636.083
( 546 )

( 511 ) 29-30
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.636.141
( 541 ) TUSU
( 511 ) 5, 33
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.636.165
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
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( 111 ) 1.636.259
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.636.263
( 546 )

( 511 ) 3, 5, 16, 29-32
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.636.398
( 541 ) PORKOVIT
( 511 ) 5, 31
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.636.506
( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.636.519
( 546 )
( 511 ) 24
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
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( 111 ) 1.636.542
( 546 )

( 511 ) 8-9, 25
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.636.593
( 546 )

( 511 ) 9, 35, 41-42
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.636.642
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.636.660
( 541 ) DIESEL LIBRARY
( 511 ) 18, 25
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.636.691
( 541 ) Neuro42
( 511 ) 10, 42
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.636.776
( 546 )
( 511 ) 39, 43
( 580 ) 2021.12.30.
( 450 ) GAZ 50/2021
( 111 ) 1.636.814
( 546 )
( 511 ) 19
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
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( 111 ) 1.636.815
( 546 )
( 511 ) 19
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.636.884
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.636.984
( 541 ) Sciomics
( 511 ) 42
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.637.071
( 541 ) sexy jobs
( 511 ) 35
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.637.124
( 546 )
( 511 ) 18, 25, 35
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.637.215
( 541 ) DR. MILAN
( 511 ) 29-30, 32
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.637.220
( 546 )
( 511 ) 9, 37-38
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.637.222
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( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.637.271
( 541 ) MOFC
( 511 ) 6
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.637.315
( 541 ) Ceka
( 511 ) 3, 5, 10
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.637.461
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.637.520
( 546 )

( 511 ) 29
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.637.556
( 546 )
( 511 ) 3, 5, 10, 21, 30
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.637.589
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( 546 )

( 511 ) 1, 7, 9, 11, 37, 39-42
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.637.590
( 546 )

( 511 ) 1, 7, 9, 11, 37, 39-42
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.637.656
( 546 )

( 511 ) 19, 37
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.637.823
( 541 ) VIRERO
( 511 ) 7, 9, 40
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.637.997
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.638.186
( 541 ) Regedent
( 511 ) 3, 5, 10, 41, 44
( 580 ) 2022.01.06.
( 450 ) GAZ 51/2021
( 111 ) 1.638.356
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( 546 )

( 511 ) 39
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.638.434
( 546 )
( 511 ) 32-33
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.638.442
( 546 )
( 511 ) 39
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.638.444
( 546 )
( 511 ) 39
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.638.583
( 546 )

( 511 ) 1, 3-9, 11-12, 16-22, 24-25, 27, 34
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.638.643
( 546 )
( 511 ) 35-36, 39
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021

W70

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 7. szám, 2022.04.14.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 111 ) 1.638.776
( 541 ) MERCATOR
( 511 ) 3, 5, 9-10, 16, 21, 24
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.638.786
( 546 )

( 511 ) 6, 9, 19-20, 37, 42
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.638.871
( 541 ) BONATTI
( 511 ) 18, 24-25
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.638.906
( 546 )
( 511 ) 34
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.638.953
( 546 )
( 511 ) 7, 9, 11, 35, 37-38, 41-42
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.639.111
( 546 )

( 511 ) 5, 29-33
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.639.148
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2022.01.13.
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( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.639.203
( 546 )
( 511 ) 34
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.639.228
( 546 )

( 511 ) 31
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
( 111 ) 1.639.230
( 546 )
( 511 ) 19
( 580 ) 2022.01.13.
( 450 ) GAZ 52/2021
A rovat 65 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 664.594
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 743.328
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 961.210
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.347.205
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.514.353
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.537.324
( 151 ) 2022.03.31.
( 111 ) 1.547.547
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.571.129
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.602.357
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.603.836
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.603.851
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.603.864
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.603.922
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.604.081
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.604.117
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.604.162
( 151 ) 2022.03.01.
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( 111 ) 1.604.187
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.604.192
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.604.215
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.604.338
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.604.353
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.604.376
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.604.380
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.604.411
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.604.493
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.604.645
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.604.671
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.604.842
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.604.985
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.605.092
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.605.123
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.605.132
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.605.144
( 151 ) 2022.03.01.
( 111 ) 1.610.068
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( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.610.295
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.610.355
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.610.626
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.610.733
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.610.848
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.610.962
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.611.020
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.611.077
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.611.237
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.611.260
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.611.329
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.611.338
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.611.396
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.611.399
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.611.554
( 151 ) 2022.04.01.
( 111 ) 1.611.632
( 151 ) 2022.03.31.
( 111 ) 1.611.802
( 151 ) 2022.03.31.
W75

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 7. szám, 2022.04.14.
Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

( 111 ) 1.611.840
( 151 ) 2022.03.31.
( 111 ) 1.611.899
( 151 ) 2022.03.31.
( 111 ) 1.611.938
( 151 ) 2022.03.31.
( 111 ) 1.611.981
( 151 ) 2022.03.31.
( 111 ) 1.612.115
( 151 ) 2022.03.31.
( 111 ) 1.612.226
( 151 ) 2022.03.31.
( 111 ) 1.612.312
( 151 ) 2022.03.31.
( 111 ) 1.612.387
( 151 ) 2022.03.31.
( 111 ) 1.612.392
( 151 ) 2022.03.31.
( 111 ) 1.612.399
( 151 ) 2022.03.31.
( 111 ) 1.612.431
( 151 ) 2022.03.31.
A rovat 62 darab közlést tartalmaz.
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