
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  237.532

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 01624

 ( 220 )  2021.04.21.

 ( 732 )  DNJ SAS, Montpellier (FR)

 ( 740 )  Palágyi Laura, Keszthely

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatások; elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; interneten szolgáltatott

kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció online blogokon keresztül; internetes csevegő helyek és fórumok

biztosítása; interneten keresztül történő információhoz való hozzáférés biztosítása; üzenetek küldése weboldalon

 keresztül.

 45    Internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; ismeretségi, közösségi hálózaton

keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; párkapcsolati tanácsadás; partnerkereséssel kapcsolatos

 szolgáltatások; számítógépes bemutatkozó szolgáltatások; számítógépes társkeresési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.535

 ( 151 )  2022.04.01.

 ( 210 )  M 20 01675

 ( 220 )  2020.06.15.

 ( 732 )  Miao Wei, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Napszemüvegek; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;

 védőszemüvegek sportoláshoz.

 ( 111 )  237.559

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03014

 ( 220 )  2021.08.13.

 ( 732 )  Makai Miklós, Szabadbattyán (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  XCBlade

 ( 511 )   28    Korcsolyapengék, korcsolyák.

 ( 111 )  237.560

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 01678

 ( 220 )  2021.04.26.

 ( 732 )  JAGDFELD-HUNGÁRIA Kft., Heves (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Tészták és keverékek tésztákhoz, gofri, gofrik, ízesített gofrik, készítmények gofrik előállításához,

 csokoládés gofrik, fagyasztott gofrik.

  35    Értékesítés, kereskedelem.
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 ( 111 )  237.563

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 01836

 ( 220 )  2021.05.07.

 ( 732 )  Mylan Ireland Limited, Dublin 13 (IE)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  JAGLIX

 ( 511 ) 5    Gyógyszerkészítmények; orvosi készítmények; gyógyszerek; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti

termékek; gyógyszerészeti készítmények cukorbetegség megelőzésére és kezelésére; cukorbetegség elleni

gyógyszerek; gyógyszerészeti készítmények szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére éskezelésére;

gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer betegségei és rendellenességei megelőzésére és

 kezelésére; diétás ételek és tápanyagok orvosi használatra; humán étrendkiegészítők.

 ( 111 )  237.564

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03496

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  Mohr Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online gyógyszerfoglalási szolgáltatások.

  42    Gyógyszertári szoftverek fejlesztése.

 ( 111 )  237.565

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03497

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  Mohr Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Online gyógyszerfoglalási szolgáltatások.

  42    Gyógyszertári szoftverek fejlesztése.

 ( 111 )  237.566

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03500

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VÉDELEM MINDENKINEK

 ( 511 ) 5    Gyomirtó és kártevőirtó készítmények; rovarölő szerek; molyirtók; rovarriasztók; gombaölő szerek,

 fungicidek; rágcsálóirtók; szúnyogirtó tekercsek.

 11    Rovarirtó vagy rovarriasztó szerek adagolására szolgáló készülékek; rovarriasztó lámpák és gyertyás

 lámpások.

  21    Rovarcsapdák és csalétkek.
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 ( 111 )  237.567

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 02902

 ( 220 )  2021.07.29.

 ( 732 )  Frühwirth Attila, Győrsövényház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Taxiszolgáltatás; taxi szolgáltatások; utasszállítás taxival; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxival történő

szállítás megszervezése; taxis szállítás tolószékes személyek számára; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása

 mobilalkalmazásokon keresztül; repülőtéri transzfer szolgáltatás.

 ( 111 )  237.578

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 00503

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  MERGER FOOD Kft., Hajdúnánás (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; éttermi szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; bár- és

éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; étel- és italellátás; étel- és

italkészítési szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok

biztosítása bisztrókban; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

 éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban.

 ( 111 )  237.580

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 20 03029

 ( 220 )  2018.09.18.

 ( 732 )  Trading Point Holdings Limited, Limassol (CY)

 ( 300 )  GB-UK03315659 2018.06.05. GB

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek;

árukereskedelmi és árutőzsdei szolgáltatások; integrációs határidős tőzsdei szolgáltatások; nemzetközi tőzsdei

árfolyamok jegyzése; nemzetközi pénzügyi átváltási és monetáris szolgáltatások; idegen deviza átváltási

szolgáltatások és tanácsadás; elszámolóházak; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi és árukereskedelmi

szolgáltatások; pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kereskedési szolgáltatások nyújtása; pénzügyi szolgáltatások,

nevezetesen befektetési alapok átutalási és tranzakciós szolgáltatásai; pénzügyi kereskedési szolgáltatások;
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kereskedelmi ügyletek és tranzakciók végrehajtása pénz- és árupiacokon; vagyonkezelés; kölcsönök;

kötelezvénnyel kapcsolatos szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; fizetési

szolgáltatások; fizetőkártya-szolgáltatások; debitkártya szolgáltatások; előfizetéses kártya szolgáltatások;

elektronikus hitel- és betéti tranzakciók; elektronikus tőkeátutalás; számítógépes chipekkel rendelkező kártyák és

elektronikus készpénz szolgáltatások biztosítása; készpénzkifizetési szolgáltatások; készpénzcsere;

csekkellenőrzés; csekkek beváltása; tőzsdei szolgáltatások; letét hozzáférési és pénzkiadó automata

szolgáltatások; kifizetések feldolgozása; készpénz alapú valutaváltási szolgáltatások; tanácsadó, támogató,

tájékoztató, elemző és szaktanácsadó szolgáltatások a pénzügyek, pénzügyi kereskedelem, árukereskedelem,

bankügyletek, biztosítás, pénz- és árukereskedelem, valutakereskedelem, részvények területén; kötvényekre,

vámáru bizonylatokra, kereskedelmi eladásokra, váltási és beruházási trösztre vonatkozó információ; befektetési

szolgáltatások; hitelnyújtással kapcsolatos szolgáltatások; adománygyűjtés; kölcsönnyújtás; jelzáloggal

kapcsolatos szolgáltatások, beleértve a fenti szolgáltatások bármelyikének online történő biztosítását, az

internettel, a világhálóval történő használatra, ezek által történő biztosítását, valamint kommunikációs, telefonos,

mobiltelefonos, valamint vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon vagy eszközökön keresztül történő

 biztosítását.

 41    Oktatás; szakmai képzés; betanítás; nevelés; oktatás és képzés biztosítása a pénzügyek és a pénzügyi

kereskedelem területén; interneten elérhető online oktatási szolgáltatások; játékok és versenyek szervezése és

lebonyolítása; fogadási, játék-, szerencsejáték- és sorsjáték-szolgáltatások; oktatási műsorok szervezése és

működtetése; meghallgatások lebonyolítása; vetélkedők, versenyek szervezése; hírek és aktuális események

tudósítása és közlése; oktatási és szórakoztató rendezvények jegyfoglalási szolgáltatásai; tanácsadás, információ

és segítségnyújtás a fentiekkel kapcsolatban; mindezek a szolgáltatások online, az interneten, a világhálón,

kommunikációs hálózaton, telefonon, mobiltelefonon, valamint vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon vagy

 eszközökön keresztül nyújtott szolgáltatások formájában.

 ( 111 )  237.581

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 22 00289

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  NOVEL BRANDS LIMITED CONCORDE HOUSE, Brighton East Sussex (GB)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Reality Engine

 ( 511 ) 9    "Kiterjesztett valóság" szoftver mobilkészülékekben való alkalmazásra, elektronikus adatok valós

 környezetekkel történő integrálására.

  35    Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

  42    Számítógépprogramok kidolgozása.

 ( 111 )  237.582

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 02835

 ( 220 )  2021.07.22.

 ( 732 )  "TMC MANAGEMENT" Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. P. Horváth Antal Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nő Comment

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
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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; 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; reklámszövege 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    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

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

számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai (chat szobák); mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó

 on-demand közvetítések.

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

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető);

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
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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 )  237.583

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 02646

 ( 220 )  2021.07.05.

 ( 732 )  Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 111 )  237.584

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 01097

 ( 220 )  2021.03.11.

 ( 732 )  Profood Flexum Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

 tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  237.585

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 01589

 ( 220 )  2021.04.19.

 ( 732 )  Magyar Tojás Kft., Győr (HU)

 ( 541 )  tojás itthonról otthonra

 ( 511 )   29    Tojások és tojástermékek.

  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelem (tojások, tojástermékek).

 ( 111 )  237.586

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 02712

 ( 220 )  2021.07.09.

 ( 732 )  VITAPRESS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  Vitapress drink

 ( 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].

 ( 111 )  237.587

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 02466

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Giballa Titusz, Gádoros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; hús és hústermékek, levesek és csontlevesek, húskivonatok,

készítmények húsleveshez, előkészített ételek, előkészített húsok, -friss húsok; hamburgerek, húspogácsák; hús;

 füstölt húsok; hús és hústermékek; húsok; hússzeletek; konyhakész hús; szeletelt hús.

 35    Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, hús és hústermékek, levesek és csontlevesek, húskivonatok,

készítmények húsleveshez, előkészített ételek, előkészített húsok, -friss húsok, hamburgerek, húspogácsák, hús,

 füstölt húsok, hús és hústermékek, húsok, hússzeletek, konyhakész hús, szeletelt hús kis és nagykereskedelme.

 ( 111 )  237.588

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 03100

 ( 220 )  2021.08.25.

 ( 732 )  Tartott István, Budapest (HU)

 ( 541 )  COBANNAU

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  237.589
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 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 20 00589

 ( 220 )  2020.02.25.

 ( 732 )  Utazó Planetárium Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Wanderplanetarium

 ( 511 )  41    Élő szórakoztató előadások bemutatása; előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  237.590

 ( 151 )  2022.04.10.

 ( 210 )  M 21 01588

 ( 220 )  2021.04.19.

 ( 732 )  Ozsvár-Varga Gyöngyi, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

 ( 541 )  ZuzmóART

 ( 511 )  31    Dekorációs moha függő virágkosárba; élő növények és virágok; virágok [élő]; ír moha [nem gyógyászati

 célra]; dekorációk növényből; izlandi zuzmó nem étkezési céllal; képek, egyéb művészeti alkotások zuzmóból.

 35    Zuzmóból készült képek, dísztárgyak és egyéb művészeti alkotások kiskereskedelme; zuzmóból készült

képek, dísztárgyak és egyéb művészeti alkotások nagykereskedelme; zuzmóból készült képek, dísztárgyak és

 egyéb művészeti alkotások népszerűsítése, bemutatása online, nyomtatott vagy személyes módon.

 ( 111 )  237.591

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 01772

 ( 220 )  2021.05.02.

 ( 732 )  Darkroom Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Főként gabonaféléket tartalmazó müzlik; gabona alapú müzliszeletek; müzli; müzli desszertek; müzliből

készített rágcsálnivalók; azonnal fogyasztható zabpehely; feldolgozott étkezési zab emberi fogyasztásra; reggeli

gabonafélék, zabkása, búzadara; szárított gyümölcsöt tartalmazó zabfalatok; zab alapú ételek emberi

 fogyasztásra; zabból készült élelmiszerek; zabkásák; zabpehely.

 ( 111 )  237.592

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02470

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  IHGroup Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Elkészített pizzaételek; előkészített pizzák; friss pizzák; készételek pizzák formájában; pizza; pizza alapok;

pizza keverékek; pizzaalapok; pizzafűszerek; pizzalapok; pizzaszószok; pizzatészta-keverékek; pizzatészták;

 szószok pizzára; tészta pizza készítéshez, pizzatészta; pizzaliszt.

 43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás); vendéglátással kapcsolatos
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szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil

teherautóból; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek

számára; gyorséttermi szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; elvitelre árusított ételek

 szolgáltatása; pizzériák; mobil catering szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz.

 ( 111 )  237.593

 ( 151 )  2022.04.10.

 ( 210 )  M 21 02650

 ( 220 )  2021.07.05.

 ( 732 )  Leleszi Márk Botond, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dankó Marianna Ügyvédi Iroda, Kisvárda

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

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

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

 ( 111 )  237.594

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 20 02300

 ( 220 )  2020.08.05.

 ( 732 )  Szatmár-Bereg Hungarikumaiért Egyesület, Jánkmajtis (HU)

 ( 740 )  Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szatmár lekvárosa

 ( 511 )   29    Dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből].

 ( 111 )  237.595

 ( 151 )  2022.04.12.

 ( 210 )  M 21 02730

 ( 220 )  2021.07.12.

 ( 732 )  Jan Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LÁTTAM

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; számítógép szoftverek alkalmazás-programozó interfészekként

való használatra (API); alkalmazás-programozási interfész (API) szoftveralkalmazások építéséhez; elektronikus

figyelmeztető üzenetek, értesítések és emlékeztetők küldésére szolgáló számítógépes szoftverek; szoftverek;

 ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) szoftver; üzenetküldő szoftver; elektronikus jegyzőkönyvek.

 35    Marketing, reklám és promóciós szolgáltatások; piackutatási és tájékoztató szolgáltatások biztosítása; mások

áruinak és szolgáltatásainak reklámozása az interneten és kommunikációs hálózatokon keresztül; online

számítógépes adatbázisok és online kereshető adatbázisok biztosítása az apróhirdetések területén; üzleti

menedzsment; üzleti adminisztráció, irodai funkciók; marketing és reklámtevékenységgel kapcsolatos üzleti

 konzultáció; időpont-ütemezési szolgáltatások.

 38    Hozzáférés biztosítása számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz; online kommunikációs

fórumok biztosítása ingatlanokkal kapcsolatos témakörökben; online csevegőszobák, azonnali üzenetküldési

szolgáltatások és elektronikus hirdetőtáblák biztosítása; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása

 az ingatlanhirdetések területén.

 42    Értesítések, figyelmeztető üzenetek küldésére, és elektronikus üzenetek küldésére és fogadására szolgáló,
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valamint a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók globális számítógépes hálózaton keresztüli

végrehajtását lehetővé tevő szoftvereket kínáló szoftver mint szolgáltatás (SaaS) szolgáltatások; platform mint

szolgáltatás (PAAS) szolgáltatásokat tartalmazó szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára

üzleti és e-kereskedelmi tranzakciók végrehajtását; dokumentumok elektronikus tárolása; adatok és

dokumentumok elektronikus közvetítése számítógép terminálok és elektronikus készülékek segítségével; hang,

 képek, dokumentumok, üzenetek és adatok elektronikus továbbítása és továbbközvetítése.

 ( 111 )  237.596

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 01868

 ( 220 )  2021.05.10.

 ( 732 )  Angyalok Konyhája Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Angyalok Konyhája

 ( 511 ) 5    Étrendkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; táplálékkiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi

étrend-kiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; diétás ételek betegek számára; diétás ételek

gyógyászati célokra; diétás ételkészítmények gyógyászati használatra; diétás ételkiegészítők; diétás italok

gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati használatra; diétás rostok az emésztés segítésére; diétás

táplálékkiegészítők; diétás termékek betegeknek; diétás termékek gyógyászati célokra; dietetikai főzetek, teák

gyógyászati használatra; élelmi rostok; ételek cukorbetegeknek; ételek orvosilag korlátozott diétákhoz; étrend- és

táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a

fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők

porformában; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítő gabonafélék feldolgozásának

melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; gombakivonatokat tartalmazó táplálék-kiegészítők;

gyógyászati célú élelmiszer kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású teák;

gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok;

gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; gyógyszeres táplálékkiegészítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; humán étrendkiegészítők; kenyér termékek

cukorbetegeknek; homoktövis őrlemény; áfonyapor; almapor; probiotikus kiegészítők; táplálékkiegészítők

különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; vitamin- és

 ásványianyag-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők.

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; görögjoghurt; kókuszjoghurt;

növényi tejből készült joghurtok; étkezési olajok és zsírok; mandulatej; bárányhúsból készült termékek; alacsony

zsírtartalmú joghurtok; alacsony zsírtartalmú tejtermékekből készült szendvicskrémek; fermentált sült tej;

fokhagymás vajak; fűszervajak; ghí; gyümölcsízű joghurtok; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok;

gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; hűtött tejalapú desszertek; rizstej étkezési használatra; rizstej [tejpótló]; sajtok;

sajttermékek; szójajoghurtok; szójatej; yoghurt italok; zabalapú italok [tejpótlók]; zabot tartalmazó tejalapú

italok; zabtej; chiamagolaj étkezési célra; canola olaj, repceolaj; csiliolaj; dióolajak; ehető halolajok [a

csukamájolaj kivételével]; étkezési kókuszolaj; étkezési olajok; étkezési olajok ételek elkészítéséhez; étkezési

repceolajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; földimogyoró olaj; főzőzsiradékok; ízesített olajok;

fűszerezett olajok; kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kukoricaolaj; kukoricazsír; lenmagolaj

[ehető]; lenmagolaj kulináris célokra; magokból készült vaj; mézes vaj; növényi olajok étkezési célra; olajok,

étkezési; olívaolaj; olajkeverékek ételekhez; olajkeverék [étkezési]; olívaolaj, étkezési; organikus kókuszolaj

étkezési célokra; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; perillaolaj étkezési

célokra; repceolaj, étkezési; salátaolaj; rizskorpa olaj étkezési célra; sós vajak; szarvasgomba alapú olajak;

szezámolaj; szójabab olaj ételekhez; szőlőmagolaj; szójaolajok főzéshez; szójaolaj étkezési használatra; szójaolaj

étkezési célra; szójaolaj; tisztított vaj; vajkészítmények; vajolajak; zsírok, étkezési; zsiradék édestésztához;

zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; tökmagolaj étkezési célra;
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ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmú burgonychipsek; alga emberi fogyasztásra; algakivonatok

élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; almachips; almakompót;

almaszirom; aloe vera emberi fogyasztásra elkészítve; articsóka, tartósított; articsókakrém; aszalt

gyümölcskeverékek; aszalt vörösáfonya; aszalt szilva; babmártások; babpüré; banánchipsek; banánfamagok,

feldolgozva; bogyóleves; birsalma, feldolgozva; bevont földimogyorók; borsó, feldolgozott; borsó, tartósított;

brokkoli; bundás burgonyaszeletek; burgonyachipsek rágcsálnivalóként; burgonyakrokett; burgonyapehely;

burgonyapüré; chipsek; chipsek (burgonya); csonthéjas magvak étkezésre; csípős savanyúság, savanyúságos

szószok; csicseriborsó, feldolgozva; cseresznye, feldolgozva; dióbél; ecetben tartósított csípős paprika; ehető

magvak; ehető szárított virágok; ehető tengeri alga; ehető virágok, feldolgozva; elkészített zöldségek; előkészített

fenyőmag; előkészített gombák; előkészített gyökerek; előkészített gyümölcsök; előkészített kesudió; előkészített

makadámdió; előkészített mandula; előre felvágott zöldségek; előre összevágott zöldségek salátákhoz; étkezési

napraforgómag; fagyasztott csemegekukorica; feldolgozott hüvelyes zöldségek; feldolgozott hüvelyesek;

feldolgozott kelbimbó; feldolgozott licsi gyümölcs; feldolgozott mogyorófélék; feldolgozott mogyoróhagyma

[zöldségként, nem fűszerként használva]; feldolgozott mogyoróhagyma; feldolgozott olajbogyó; feldolgozott

olívapép; feldolgozott őszibarack; feldolgozott padlizsán; feldolgozott paszternák; feldolgozott sárgabarack;

feldolgozott spirulina alga; feldolgozott tigrismogyoró; feldolgozott tökmag; feldolgozott zöldségek; feldolgozott

zöldségtermékek; feles sárgaborsó; felezett borsó, sárgaborsó; fenyőmag, feldolgozva; fenyőpollen élelmiszerként

elkészítve; fermentált gyümölcsök; fermentált zöldségek; grillezett zöldségek; gyömbér, tartósított; gyümölcs

chipsek; gyümölcs csipsz; gyümölcsdesszertek; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez; gyümölcshéj;

gyümölcshéjak; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcslevek főzéshez; gyümölcsök és

diófélék vegyesen; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspektin; gyümölcspép; gyümölcspép (gyümölcspüré);

gyümölcspépek; gyümölcspiték töltelékei; gyümölcsporok; gyümölcspürék; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított;

hagymakarikák; hámozott burgonya; hámozott mogyorók; hámozott paradicsom; hámozott sárgarépa; hámozott

zöldségek; hántolt diófélék; hasábburgonya; illatosított gyümölcs; instant ragu; ízesített mazsola; ízesített

mogyorók, diók; kandírozott gyümölcsök; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; káposzta, feldolgozva;

kelkáposzta, feldolgozva; kimchi [erjesztett zöldségételek]; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és

zöldségkrémek; koktélhagyma; kókusz chips; kókuszliszt; kókuszreszelék; konyhakész dió; konyhakész pisztácia;

konzerv gyümölcsök; konzerv zöldségek; lencse; lencse, tartósított; lila édesburgonya chips; liofilizált tofu

darabok [kohridofu]; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve; magvak, feldolgozott; mártások; narancs,

feldolgozva; nem fagyasztott tofu (tofu nao); olajban tartósított zöldségek; pácolt gyömbér; őszibarack pehely;

pácolt retek; palackozott gyümölcsök; paprika, feldolgozva; paprikák, előkészített; paradicsom, feldolgozva;

paradicsom kivonat; paradicsomlé főzéshez; paradicsomkonzerv; pirított diófélék; pörkölt diófélék; pörkölt

földimogyoró; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; répa; röszti; röszti [sült reszelt krumpli]; savanyított dinnyehéj;

savanyított gyümölcsök; savanyított karalábé; savanyított zöldségek; savanyú káposzta; savanyúságok; sózott

diófélék; sózott kesudió; sózott zöldségek; spárga, feldolgozva; spenót [előkészített]; spenót, fagyasztva; spenót,

főve; sült gesztenye; sült tofu szeletek [aburaage]; sült zöldségbanán; sültburgonya; sültburgonya, chips;

sültburgonya gofri; sültkrumpli; szárított áfonya; szárított ananász; szárított, aszalt kókuszdió; szárított

bambuszgomba; szárított diófélék; szárított durián; szárított ehető algák; szárított ehető gombák;

szarvasgomba-pástétom; szarvasgomba, tartósított; szeletelt gyümölcs, konzerv; szeletelt gyümölcsök; szeletelt

zöldség, konzerv; szója chips; szója [előkészített]; szója (tartósított); szójabab, feldolgozva; szójabab, tartósított,

táplálkozási használatra; szójababkonzervek; szójapogácsák; szójapástétommal készült pogácsák; tartósított

diófélék; tartósított hüvelyesek; tartósított/konzervált olajbogyó; tartósított paprika; tartósított paradicsom;

tartósított zöldségek; tökfélék [növények, konzervek]; üveges szeletelt gyümölcsök; üveges zöldségek; vágott

gyümölcsök; vágott zöldségek; vegetáriánus kolbászok; vegetáriánus szalámik; vegyes savanyúságok; vegyes

zöldségek; velőborsó; virágporkészítmények [élelmiszer]; zöld felesborsó; zöldségalapú csipszek; zöldségalapú

húshelyettesítők; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségalapú szendvicskrémek; zöldségchipsek;

zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkivonatok főzéshez;

zöldségkivonatok [levek] főzéshez; zöldségkonzervek; zöldséglé koncentrátumok étkezési célokra; zöldséglevek
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főzéshez; zöldségpástétom; zöldségpogácsák; zöldségporok; zöldségpüré; erőleves; előfőzött leves; fűszeres

marhaleves [yukgaejang]; húsleves koncentrátumok; húslevesek, erőlevesek; instant leves; készítmények

húsleveshez; keverékek leveskészítéshez; leves koncentrátum; levesbetét keverék; levesek; leveskészítmények;

leveskivonatok; levesporok; zöldségleves; zöldségleves készítmények; baromfi saláták; bombay mix [indiai

rágcsálnivaló]; burgonyából készült rágcsálnivalók; burgonyaalapú saláták; burgonya alapú rágcsálnivalók;

burgonyasaláták; cézársaláta; chili con carne (chilis bab); elsősorban tenger gyümölcseiből álló készételek;

elsősorban tenger gyümölcseiből álló konyhakész előételek; elsősorban tengeri ételeket tartalmazó előre

csomagolt fagyasztott főételek; elsősorban vadhúst tartalmazó előre csomagolt ételek; elsősorban zöldségféléket

tartalmazó készételek; ételként elkészített csigák; falafel; fánkok; főként csirkét tartalmazó készételek; főként

halat tartalmazó főtt ételek; főként halat tartalmazó hűtött ételek; főként halvagdalékot, zöldségeket, főtt tojást és

erőlevest tartalmazó készételek; főként húsból álló készételek; főként húst tartalmazó készételek; főként szalonnát

tartalmazó készételek; főként tojást tartalmazó készételek; főként vadhúst tartalmazó készételek; főként

zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; főtt húsételek; guacamole (avokádókrém); gyorsfagyasztott

zöldséges ételek; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; gyümölcsalapú, étkezést

helyettesítő szeletek; gyümölcsös rágcsálnivalók; hal sültkrumplival; halételek; halpogácsák; hummusz;

hummusz [csicseriborsókrém]; húsalapú snack-ételek; húsgombócok; hüvelyes zöldség-alapú snack-ételek;

hüvelyesekből készült saláták; instant miszó leves; jukka chips; kész saláták; konyhakész hús; kókusz alapú

snackek; készételek húsból; leveskockák; leveskonzervek; levespaszta; növényi alapú snackek; pásztorpite;

rágcsálnivaló-keverékek, amelyek feldolgozott gyümölcsöket és feldolgozott dióféléket tartalmaznak;

rágcsálnivaló-keverékek szárított gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; raguk; raguk, pörköltek; ráklevesek;

ratatouille; sajtalapú rágcsálnivalók; sajtmártások; sajtok mártás formájában; sajtos chili; sajtos pálcikák;

savanyított tojás; sült csirke; szárított csirkefalatok; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók; szárított

kacsafalatok; szárított marhahús; szendvicstöltelékként használt csirkehús darabok; szója alapú rágcsálnivalók;

szójaalapú ételszeletek; teljesen vagy lényegében vadhúsból készült készételek; teljesen vagy lényegében húsból

készült készételek; teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; tésztás levesek; tofu-alapú

rágcsálnivalók; töltött burgonya; töltött olajbogyók; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; tzatziki;

 zöldségalapú előételek; zöldségalapú snack-ételek; zöldséges készételek; zöldségsaláták.

 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; zöldfűszerek és zöldfűszer alapú keverékek; burgonyalisztből készített rágcsálnivalók; burgonyalisztből

készült sós készételek; burgonyalisztből készült rágcsálnivaló termékek; búzából készült rágcsálnivalók; chips

[gabonakészítmény]; csirkét tartalmazó szendvicsek; dobozolt ételek, amelyek rizsből, valamint húsból, halból

vagy zöldségből állnak; elkészített élelmiszerek szósz formájában; elkészített pizzaételek; előkészített pizzák;

előre csomagolt ebéd, amely főként rizst, továbbá húst, halat vagy zöldségeket is tartalmaz; elsősorban rizst

tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban tésztát tartalmazó fagyasztott ételek; elősütött pizzalapok; fagyasztva

szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; főként kenyérből

álló rágcsálnivalók; főként rizst tartalmazó ételek; főként rizst tartalmazó készételek; főként tésztából álló ételek;

főként tésztát tartalmazó készételek; friss lepények, piték; fűszerekkel ízesített sós kekszek; fűszernövényekkel

ízesített sós kekszek; gabona alapú chipsek; gabona alapú kész rágcsálnivalók; gabona alapú rágcsálnivalók;

gabonaalapú, étkezést helyettesítő szeletek; gabonaalapú sós rágcsálnivalók; gabonából készült ropogtatnivalók;

gabonából készült rágcsálnivaló termékek; gabonából készült rágcsálnivalók; gabonából készített rágcsálnivalók;

gabonából gyártott rágcsálnivalók; gabonából készült sajttal ízesített rágcsálnivalók; gabonakeményítőből készült

snack termékek; gabonalisztből készült rágcsálnivalók; gabonatermékekből álló rágcsálnivaló termékek;

gluténmentes pizzák; golyócska formájú rizsropogósok (arare); göngyölt szendvicsek; gyümölcsös

sütemények/torták; gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; hagymás kekszek; halas lepények; halat

tartalmazó szendvicsek; hamburger zsemle; hot dogok [szendvicsek]; húsos piték; húsos piték [elkészített]; hússal

és zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; hússal ízesített sós kekszek; húst tartalmazó lepények; húst
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tartalmazó szendvicsek; hűtött pizzák; karfiolból készült fagyasztott pizzaalapok; készételek pizzák formájában;

kétszersült lisztből készült snack termékek; kölesből készült sütemények; kukoricachipszek; liofilizált ételek, fő

összetevőként tésztával; liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; nacho [kukorica chips]; nyers pizzák; pizza;

pizza alapok; pulykás szendvicsek; rizs alapú ételek; rizs alapú rágcsálnivalók; rizs-chipsek; rizsalapú előkészített

ételek; rizses készételek; rizses ropogtatnivalók; rizses tésztaalapok; rizsgombócok; rizsgombócok édesbab

öntettel [ankoro]; rizskeksz [senbei]; rizslisztből készült snack termékek; rizssaláták; rizssütemény; rizstorta,

rizslepény (rizsből készült sütemény); rizstorták, rizslepények; szendvicsek; szamószák; teljes kiőrlésű búzából

készült snack termékek; teljes kiőrlésű rágcsálnivalók; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tengeri algával

ízesített kukorica chipsek; tésztaalapú előkészített ételek; tésztaételek; töltött tészták; töltött tekercsek; töltött

kenyerek; tortilla; tortilla chips; tortilla rágcsálnivalók; zöldségeket tartalmazó lepények, piték; zöldséges piték;

zöldséget és húst tartalmazó sütemények; tea; tea alapú italok; tea gyógyitalokhoz, főzetekhez; teából készült

italok; teából készült nem gyógyhatású főzetek; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem

 gyógyászati használatra]; teák [nem gyógyhatású]; teakeverékek; teakeverékporok; teakivonat.

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

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes gyümölcskoktélok; alkoholmentes koktélalapok;

alkoholmentes koktélkeverékek; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes mézalapú italok; alkoholmentes,

szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; dióféle- és szója-alapú

italok; fagyasztott gyümölcsalapú italok; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szénhidrát-italok;

tápanyaggal dúsított italok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tejsavó alapú italok; tejsavó italok;

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

sókkal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; víz; vizek; zabalapú italok [nem tejpótlók]; zöld

zöldséglé-italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok;

alkoholmentes gyümölcskivonatok italok készítéséhez; alkoholmentes likőrök; citromlé; erjesztetlen mustkivonat;

esszenciák italok előállításához; esszenciák ízesített ásványvíz készítéséhez [nem esszenciaolajok formájában];

feketeribizli sűrítmény; gyümölcsalapú italok készítéséhez használt porok; gyümölcsszörpök; hígítható

készítmények italok készítéséhez; italok készítéséhez használt zöldcitromlé; italok készítéséhez használt citromlé;

italok készítésére szolgáló porok; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; kivonatok

italok előállításához; koncentrátumok gyümölcsitalok készítéséhez; limonádé szirupok; szőlőmust; szirupok

üdítőkhöz; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez; szirupok

gyümölcsízű italok készítéséhez; szörpök limonádékhoz; szörpök italokhoz; üdítőitalok készítéséhez használt

porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital sűrítmény limeléből; szörpök/szirupok italok

 készítéséhez; szörpök szirupok italokhoz; mandulatej.

 43    Vendéglátás (élelmezés); bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása

különleges alkalmakra; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; asztalterítők (abroszok)

kölcsönzése; belső berendezések bérbeadása; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása; bútorok, abroszok,

étkészletek és felszerelések bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; edények bérbeadása; elektromos főzőlapok

bérbeadása; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; étkészletek

kölcsönzése, bérlése; főzőeszközök bérbeadása; bisztró [büfé] szolgáltatások; 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; 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; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

éttermi vendégek számára; 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
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rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók,

fagylaltozói szolgáltatások; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok

felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéház; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács,

személyi séf szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; svédasztalos éttermi

szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások

italok biztosításához; teaházak; teaházi szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása);

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és elemzési

szolgáltatások; cukorbetegséggel kapcsolatos tájékoztatás interneten keresztül; degeneratív betegségek

kezelésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; degeneratív betegségekkel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadási

szolgáltatások; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi felmérések,

immunológiával kapcsolatos tanácsadás; gasztropszichológiai tanácsadás és szolgáltatások pszichológiai

 tanácsadás; dietetikai tanácsadás; dietetikai szolgáltatások.

 ( 111 )  237.597

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03439

 ( 220 )  2021.10.01.

 ( 732 )  Breier Farm Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  My Jet Now Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Dzsemek, lekvárok, gyümölcsízek.

  32    Szörpök [alkoholmentes italok].

 ( 111 )  237.598

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03445

 ( 220 )  2021.10.04.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  INTELUX

 ( 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 )  237.599

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03448

 ( 220 )  2021.10.04.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
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( 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.

 ( 111 )  237.600

 ( 151 )  2022.04.12.

 ( 210 )  M 21 03271

 ( 220 )  2021.09.14.

 ( 732 )  Kövecs Ferenc, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

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

 ( 111 )  237.601

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03449

 ( 220 )  2021.10.04.

 ( 732 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Il Lungo

 ( 511 )  19    Burkolólapok, nem fémből; betonpanelek; kerítésoszlopok nemfémes anyagokból; kerítéssínek nemfémes

anyagokból; falazóblokkok; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok (lépcsők), nem fémből; lépcsőelemek (nem fém).

 ( 111 )  237.602

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03450

 ( 220 )  2021.10.04.

 ( 732 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Maretimo

 ( 511 )  19    Burkolólapok, nem fémből; betonpanelek; kerítésoszlopok nemfémes anyagokból; kerítéssínek nemfémes

anyagokból; falazóblokkok; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok (lépcsők), nem fémből; lépcsőelemek (nem fém).

 ( 111 )  237.603

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03328

 ( 220 )  2021.09.21.

 ( 732 )  Illuminate Kereskedelmi Kft., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Imre Gábor, Telki
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( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok.

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

 ( 111 )  237.604

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03334

 ( 220 )  2021.09.21.

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Spencer kifli

 ( 511 )  30    Kiflik sós vagy édes tésztából, töltetlenül vagy töltve, frissen sütve, tartósítva, fagyasztva,

 elősütve-fagyasztva, felületszórtan vagy felületszórás nélkül.

 ( 111 )  237.605

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 01567

 ( 220 )  2021.04.19.

 ( 732 )  Ikerné Roszik Márta Anna, Albertirsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aszalt termékek, aszalványok, feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek, aszalt

 füge, aszalt áfonya, aszalt datolya, aszalt szilva, aszalt gyümölcskeverékek, szárított gyümölcsök.

 35    Aszalt termékek, aszalványok, feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek, aszalt

füge, aszalt áfonya, aszalt datolya, aszalt szilva, aszalt gyümölcskeverékek, szárított gyümölcsök, kis- és

 nagykereskedelme, webshopon keresztül történő kereskedelme.

 ( 111 )  237.606

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02609

 ( 220 )  2021.06.30.

 ( 732 )  A és T Hungary Kft., Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők kereskedelme, online kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  237.607

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02613

 ( 220 )  2021.06.30.

 ( 732 )  Zhan Xiao Rong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Judákné dr. Baranyi Katalin, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 ( 111 )  237.608

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02616

 ( 220 )  2021.06.30.

 ( 732 )  Zhan Xiao Rong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Judákné dr.Baranyi Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 111 )  237.609

 ( 151 )  2022.04.12.

 ( 210 )  M 21 02618

 ( 220 )  2021.06.30.

 ( 732 )  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
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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 tartalmazó

étrend-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 és tabletta formájában; izom- és

tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában;

aminosavakat tartalmazóétrend- és táplálékkiegészítők; vitamin kiegészítők; vitamin és ásványi anyag

kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi

táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; étrend-kiegészítők karnitinből; glükózamin étrend-kiegészítők; kreatin

étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrendkiegészítők; kondroitin étrend-kiegészítők; proteint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; kreatint tartalmazó

étrendkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; karnitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; vitaminokat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; 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 csipszek mint 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 és vitaminok számára (nem gyógyászati célokra); gyógyszeres dobozok

(nem gyógyászati célokra); háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz;

adagolókanalak (háztartási vagy konyhai eszköz); hordozható univerzális háztartási tárolóedények; italkeverők;

italkiöntők; italtartók; keverőgépek, nem elektromos, háztartási használatra; kulacsok (üresen); kulacsok, üresen

árusítva; mixerek (nem elektromos); mixerpalackok (üres); műanyag palackok; műanyag tölcsérek; nem

elektromos ételkeverők; nem elektromos ételkeverők, mixerek; palackok; poharak (ivóedények); üresen árusított

palackok; vizespalackok; kiöntők konyhai használatra; kis kancsók; kulacsok utazóknak; tisztítókefék

sportfelszerelésekhez; kivéve az összes fent említett áru közül a speciálisan kerékpározáshoz, mint sporthoz szánt

 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
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(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); edző

rövidnadrágok, 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; időjárásálló felsőruházat; 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; tréningruha

felsők, 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);

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; sportcikkek hordozására 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;
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kézkötések sportban 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 gyógyászati használatra; 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 alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú,

alkoholmentes italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra);

azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok (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 és szolgáltatások 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 vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; kommunikáció átírása (irodai funkciók);

közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketingszolgáltatások; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói szolgáltatások (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

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek 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
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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 szánt élelmiszer-kiegészítők, tápértékkel rendelkező

adalékanyagok és vitaminkészítmények termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, proteint tartalmazó

élelmiszer-kiegészítők, proteint tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők,

kreatint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, kreatint tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karnitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, karnitint tartalmazó táplálékkiegészítők

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

vitaminokat tartalmazóétrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó

táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó

élelmiszer-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kondroitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, kondroitint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, kondroitint tartalmazó táplálékkiegészítők

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, glükózamint

tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó

élelmiszer-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők,

sportolóknak szánttáplálékkiegészítők, sportolóknak szánt étrend-kiegészítők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó

(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozóétrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozóélelmiszer-kiegészítők por

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 vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karnitint tartalmazó

(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás vitaminokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súly szabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás ásványi

anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy

tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por

vagy kapszula vagy tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kondroitint tartalmazó (dúsított
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élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, kondroitint

tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrendkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

kondroitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában 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 formájában termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás aminosavakat tartalmazó

(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy

tabletta formájában, aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy

kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, testsúlykontrollhoz használt étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

izom és tömegnövelő 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 formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás protein alapú étrendkiegészítők, vitaminalapú kiegészítők,

ásványianyag alapú kiegészítők, karnitin alapú étrend-kiegészítők, glükóz alapú étrendkiegészítők, glükózamin

alapú étrend-kiegészítők, kondroitin készítmények, kondroitin alapú étrend-kiegészítők, kreatin alapú

étrend-kiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás vitaminok és vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi

élelmiszer-kiegészítők, aminosavakból álló élelmiszer-kiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sportolóknak szánt protein, sportolóknak

szánt kreatin alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra), sportolóknak szánt karnitin alapú élelmiszerek

(nem gyógyászati használatra), sportolóknak szánt vitamin alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra)

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

sportolóknak szánt ásványi anyag alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra), sportolóknak szánt

kondroitin alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra), sportolóknak szánt glükózamin alapú élelmiszerek

(nem gyógyászati használatra), sportolóknak szánt aminosav alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra)

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

élelmiszerek melyek proteint tartalmaznak, élelmiszerek melyek kreatint tartalmaznak, élelmiszerek melyek

karnitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek vitaminokat tartalmaznak, élelmiszerek melyek ásványi anyagokat

tartalmaznak, élelmiszerek melyek kondroitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek glükózamint tartalmaznak,

élelmiszerek melyek aminosavakat tartalmaznak termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-,

online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás protein alapú élelmiszerek, kreatin alapú élelmiszerek, karnitin

alapú élelmiszerek, vitamin alapú élelmiszerek, ásványianyag alapú élelmiszerek, aminosav alapú élelmiszerek,

glükózamin alapú élelmiszerek, kondroitin alapú élelmiszerek termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó dúsított élelmiszerek,

kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, karnitint tartalmazó dúsított élelmiszerek, vitaminokat tartalmazó

dúsított élelmiszerek, ásványi anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, kondroitint tartalmazó dúsított

élelmiszerek, glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek, aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

proteint tartalmazóétrend-kiegészítők, kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazó
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étrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazó étrendkiegészítők, aminosavakat tartalmazó

étrend-kiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás élelmiszer-kiegészítők nem gyógyászati használatra, táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás súlyszabályozó élelmiszerkészítmények por vagy kapszula vagy tabletta formájában

(nem gyógyászati használatra), testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por vagy kapszula vagy

tabletta formájában (nem gyógyászati használatra), izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények por vagy

kapszula vagy tablettaformájában (nem gyógyászati használatra) termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás tej és tejtermékek, tejsavó, proteines tej,

szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra, proteinalapú élelmiszerek, proteint tartalmazó tejalapú

italok, proteincsipszek, kreatint tartalmazó tejalapú italok, karnitint tartalmazó tejalapú italok, aminosavakat

tartalmazó tejalapú italok, szénhidrát alapú élelmiszerek termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó italok, kreatint

tartalmazó italok, aminosavakat tartalmazó italok, karnitint tartalmazó italok, vitaminokat tartalmazó italok,

proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú italok, energiaitalok, koffeint tartalmazó energiaitalok, energiaitalok

(nem gyógyászati használatra) termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek, izotóniás italok,

izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok (nem gyógyászati használatra) termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás edények és tartályok

háztartási és konyhai célokra, cukorkásdobozok, kézi keverőpalackok (koktél shaker), koktélkeverők, csészék,

ivópalackok sportoláshoz, üvegáru italokhoz, cukortartók, ivópalackok termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás tárolók és

gyógyszeresdobozok kapszulák és vitaminok számára (nem gyógyászati célokra), gyógyszeres dobozok (nem

gyógyászati célokra), háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz,

adagolókanalak (háztartási vagy konyhai eszköz), hordozható univerzális háztartási tárolóedények, italkeverők,

italkiöntők, italtartók, keverőgépek (nem elektromos) háztartási használatra termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kulacsok (üresen),

kulacsok üresen árusítva, mixerek (nem elektromos), mixerpalackok (üres), műanyag palackok, műanyag

tölcsérek, nem elektromos ételkeverők, nem elektromos ételkeverők (mixerek), palackok, poharak (ivóedények),

üresen árusított palackok, vizespalackok termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, mezek, sporttrikók, egyberészes

fürdőruhák, sportcipő, sportzokni, sportcipők, sportsapkák, sportruházat, sportkabátok, sportcsizmák,

sportbakancsok, sportnadrágok, sportmellények, sportmelltartók, atlétacipők, edzőcipők, sportcipők,

nedvességfelszívó sportingek, ruházatsportoláshoz, fejpántok sportoláshoz, nedvességfelszívó sportnadrágok

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

skortok (sport szoknyák), nedvességfelszívó sportmelltartók, dzsekik sportruházatként, sport felsők (topok), rövid

ujjú sportingek, ujjatlan mezek, sportingek, sportruhák és -mezek, magasított talpú sportcipők, sportruházat

(kivéve golfkesztyűk), sportcipőkre való bőrszegek, sport fejfedők (kivéve sisakok), edző rövidnadrágok, sportos

rövidnadrágok, melegítő felsők, sportos pulóverek termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sport sapkák és baseball sapkák, baseball

sapka, bő szárú rövidnadrágok, bő szárú szabadidős nadrágok, boksz-nadrágok, bőrövek, bőrövek (ruházat),

csuklómelegítők, csúszásgátlók lábbelikhez, derékfűzők, gyógyfűzők, edző nadrág, edzőcipők, ellenzős sapkák,

fürdőnadrágok (bermudák), fürdőpapucsok, fürdőnadrágok (úszónadrágok), fürdőruhák (fürdődresszek),

fürdőköpenyek, fürdőköntösök, termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás fürdőruhák (úszódresszek), homlokpánt, hosszú ujjú alsóingek, hosszú

ujjú pulóverek, hosszúnadrágok, hőszigetelt ruházat, időjárásálló felsőruházat, időjárásálló ruházat, izzadásgátló

zoknik, izzadságelnyelő fejpántok, izzadságfelfogó fejpántok, izzadságfelszívó alsóruházat, izzadságfelszívó
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harisnyák, izzadságfelszívó zoknik, izzadtság felszívó csuklópántok, nyomtatott pólók, pamut rövidnadrágok

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

izzasztó nadrágok, kapucnis felsők, kapucnis pulóverek (melegítőfelsők), kapucnis pulóverek, kapucnis

fürdőköpenyek, karmelegítők (ruházat), kendők fejre, kesztyűk, lábbelik, lábszárvédők, lábszármelegítők, magas

szárú lábbelik, melegítőfelsők, melegítőalsók, melegítő nadrágok, tréning nadrágok, melegítőfelsők,

melegítőnadrág, melegítőnadrágok (ruházat), mezek, műbőr övek, ökölvívócipők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás papucsok, pólók, pufi

kabátok (dzsekik), pulóverek, pulóverek (mezek), rövidnadrágok (shortok), rövidnadrágok (sortok),

rövidnadrágok, rövid ujjú pólók, sapkák, sportzakók, steppelt mellények, szabadidő együttesek (ruházat),

szabadidő lábbelik, szabadidő ruházat, szabadidőcipők, szabadidőfelsők (melegítőfelsők), szabadidős nadrágok,

szabadidős ruházat, térdmelegítők (ruházat), thermo alsóruházat termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás súlyzók, mellkas expanderek

(edzőeszközök), fitnesz gépek, védőpárnázatok, védőtömések (sportruházat részei), bokszzsákok (boxzsákok),

álló edzőkerékpárok (szobabiciklik), súlyemelő övek (sportcikkek), edzőkesztyűk, derék stabilizáló övek

sportolási célra, sporttevékenységekhez kialakított karkötők, hevederek gurtnik sportolási célra, kötések

sportolási célra, edzőkesztyűk sportolási célra termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-,

online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sportcikkek hordozására kialakított táskák, sportcikkek

hordozására alkalmas táskák, sportcikkek, sportjátékok, sportfelszerelés, ökölvédők (sportcikkek), lábsúlyok

(sportcikkek), alkarvédők (sportcikkek), könyökvédők (sportcikkek), térdvédők (sportcikkek) termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

mellkasvédők sportoláshoz, vállpárnák sportoláshoz, testvédők sportoláshoz, tenyérvédők sportoláshoz, hasvédők

sportoláshoz, derékvédők sportoláshoz, kézfejvédők sportoláshoz, lágyékvédők sportoláshoz, markolatok

sportcikkekhez, játék sportfelszerelések, sípcsontvédők (sportcikkek), védőpárnázat sportoláshoz, sípcsontvédők

sportcélokra, padok sportoláshoz, kézvédők sportoláshoz termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karvédők (sportfelszerelések), sportban

használatos védőpárnák, lábfejvédők sportcélú használatra, sportcikkek és felszerelések, súlyemelő övek

(sportcikkek) sportoláshoz használt térdvédők, sportoláshoz kialakított lábvédők, edző felszerelések sportoláshoz,

arcmaszkok sportoláshoz termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás sportoláshoz használt torokvédők, sporttevékenységekhez kialakított karvédők,

kézkötések sportban való használatra termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás váll- és könyökvédők és rögzítők (sporttermékek), kifejezetten

sportoláshoz való használatra gyártott kesztyűk termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-,

online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás rázkódáscsillapító párnák és betétek sérülések ellen

(sportcikkek), sportoláshoz való kréta a jobb fogás érdekében termékekre vonatkozóan.; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás tornacipők (edzőtermi cipők), tornacipők,

tornanadrágok, tornaruhák, tornaruházat, tréningalsók, tréningruha felsők (melegítőfelsők), trikók, ujjatlan

kesztyűk, ujjatlan pólók, (trikók), ujjatlan trikók, zoknik, torna- és sporttermékek, testedző berendezések,

ökölvívó kesztyűk (boxkesztyűk), bokazoknik, csúszásgátló zoknik, izzadtságszívó alsóneműk termékekre

vonatkozóan; "kivéve az összes fent említett szolgáltatás közül azokat, amelyek speciálisan kerékpározáshoz,

 mint sporthoz szánt sportcikkek és sportruházat fogyasztói számára nyújtandók.

 ( 111 )  237.610

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02963

 ( 220 )  2021.08.05.

 ( 732 )  LIVING I. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing

szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés

 (2).

 36    Bérházak kezelése; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok

értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása;

 lakások bérbeadása; lakbér beszedés.

 37    Állványozás; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; épületszigetelés;

épületszigetelés, épülettömítés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; konzultáció konstrukciókról;

 nyílászárók beszerelése; tetőfedő munkák.

 ( 111 )  237.611

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03008

 ( 220 )  2021.08.12.

 ( 732 )  Boros Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fluck Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  237.612

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03307

 ( 220 )  2021.09.17.

 ( 732 )  ITV Studios Netherlands Content B.V., ZC Hilversum (NL)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  ÉLETÜNK TÖRTÉNETE

 ( 511 ) 9    Hang- és videófelvételek és letöltések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy másolására

szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-, videó- és adatrögzítő és lejátszó készülékek; multimédia

lemezek és kiadványok, publikációk; multimédia felvételek és kiadványok, publikációk; lézerrel olvasható

lemezek; videólemezek és kiadványok, publikációk; műsoros kazetták, lemezek, CD-ROM-ok és DVD-k;

letölthető számítógépes szoftveralkalmazások; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra;

videójáték-szoftverek; számítógépes játékszoftverek; interaktív videójáték programok; számítógépes

játékkazetták és lemezek; elektronikus játékprogramok és -szoftverek; elektronikus játékszoftverek

mobiltelefonokhoz, tabletekhez, személyi számítógépekhez és elektronikus hordozható eszközökhöz; virtuális

valóságjáték-hardverek és -szoftverek; mobiltelefon-szoftverek és -alkalmazások; szerencsejáték-szoftverek;

alkalmazásszoftverek szerencsejátékokhoz; letölthető alkalmazásszoftverek szerencsejátékokhoz; számítógépes

játékszoftverek online interaktív azonnali nyereményjátékokhoz és kaparós sorsjegy játékokhoz; internetről

 letölthető csengőhangok; a fent említett áruk alkatrészei és tartozékai.

 41    Szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 8. szám, 2022.04.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1052



kábeltelevíziós, műholdas és internetes műsorok formájában; televíziós műsorok, show-k, filmek, videók és

DVD-k készítése és bemutatása; beszélgetős műsorok készítése és bemutatása; televíziós, kábeltelevíziós,

műholdas és internetes műsorok készítése és bemutatása; televíziós, kábeltelevíziós, műholdas és internetes

műsorok, valamint filmek, hangfelvételek, videófelvételek és DVD-k készítése, bemutatása, forgalmazása,

utánsugárzása, hálózaton keresztül történő terjesztése és kölcsönzése; szórakoztatással kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy internetről, vagy távközlési műholdon, mikrohullámon vagy

egyéb elektronikus, digitális vagy analóg média útján online biztosított, szórakoztatással vagy oktatással

kapcsolatos információk; játékshow-k szolgáltatása; televíziós szórakoztatási szolgáltatások a közönség telefonon

keresztül történő bevonásával; mobiltelefonon igénybe vehető interaktív szórakoztatás; folytatásos

televíziósorozatokból származó vagy ahhoz köthető audio-, videófelvételeket, műalkotásokat és/vagy szöveget

tartalmazó, online, nem letölthető videóklipek és egyéb multimédiás digitális tartalmak biztosítása;

szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása weboldalon keresztül; rádiós és televíziós (játék)show-k

koncepciójának kidolgozása és elkészítése, beleértve a formátumokat is; oktatási, kulturális vagy szórakoztatási

célú rendezvények szervezése, lebonyolítása és bemutatása; versenyek, vetélkedők, játékok, játékos show-k,

kvízek, vidám rendezvények, kiállítások, show-k, turnéműsorok, színpadi rendezvények, színházi előadások,

koncertek, élő előadások és közönségtalálkozók szervezése, lebonyolítása és bemutatása; vidámparki és

játéktermi szolgáltatások; tematikus parkok szolgáltatásai; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

vándorvidámparki szolgáltatások; szabadidőparki szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások élő színházi, zenei,

komikus előadások, vagy virtuális játékélmény formájában; internet-alapú játékok biztosítása; internetről

szolgáltatott videók; online játék- és szerencsejáték-szolgáltatások; bármely fent említett szolgáltatással

 kapcsolatos információs és tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  237.613

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03312

 ( 220 )  2021.09.19.

 ( 732 )  dr. Fazekas Enikő Diána, Martfű (HU)

 ( 541 )  Csinkoczki

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  237.614

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03481

 ( 220 )  2021.10.05.

 ( 732 )  Bárdossy Péter Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú

bemutatók szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú

ünnepségek szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális

események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális szolgáltatások;

 kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek intézése [szervezése].
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 ( 111 )  237.615

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03482

 ( 220 )  2021.10.05.

 ( 732 )  Bárdossy Péter Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Aranysarkantyús Vitézi Lovagrend

 ( 511 )  41    Kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú

bemutatók szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú

ünnepségek szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények

szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események

lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális szolgáltatások; kulturális

tevékenységek; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális

tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák

szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

 szervezése.

 ( 111 )  237.616

 ( 151 )  2022.04.12.

 ( 210 )  M 21 03494

 ( 220 )  2021.10.06.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  237.617

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03495

 ( 220 )  2021.10.06.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  237.618
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 ( 151 )  2022.04.12.

 ( 210 )  M 21 03657

 ( 220 )  2021.10.25.

 ( 732 )  Kiss Árpád, Jánoshalma (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák; lombtrágyák; lombtápok; biostimulánsok mint

növényi növekedésserkentők; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények

levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; fémkelátok, monokelátok és

mikroelem szuszpenziók mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyszerek és természetes anyagok

keverékei mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyi készítmények biocidok gyártásához; vegyi

adalékok tisztítószerekhez; szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű hűtőkhöz;

 kötőanyagok vakolathoz.

 ( 111 )  237.619

 ( 151 )  2022.04.12.

 ( 210 )  M 21 03658

 ( 220 )  2021.10.25.

 ( 732 )  Kiss Árpád, Jánoshalma (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák; lombtrágyák; lombtápok; biostimulánsok mint

növényi növekedésserkentők; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények

levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; fémkelátok, monokelátok és

mikroelem szuszpenziók mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyszerek és természetes anyagok

keverékei mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyi készítmények biocidok gyártásához; vegyi

adalékok tisztítószerekhez; szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű hűtőkhöz;

 kötőanyagok vakolathoz.

 ( 111 )  237.620

 ( 151 )  2022.04.12.

 ( 210 )  M 21 03659

 ( 220 )  2021.10.25.

 ( 732 )  Kiss Árpád, Jánoshalma (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák; lombtrágyák; lombtápok; biostimulánsok mint

növényi növekedésserkentők; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények
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levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; fémkelátok, monokelátok és

mikroelem szuszpenziók mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyszerek és természetes anyagok

keverékei mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyi készítmények biocidok gyártásához; vegyi

adalékok tisztítószerekhez; szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű hűtőkhöz;

 kötőanyagok vakolathoz.

 ( 111 )  237.621

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03120

 ( 220 )  2021.08.27.

 ( 732 )  My Ride Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Debreczi & Reiser Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  237.622

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02595

 ( 220 )  2021.06.29.

 ( 732 )  Risen Energy Co., Ltd., Zhejiang (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások vevői és eladói számára; marketing; konzultáció

reklámkommunikációs stratégiákkal kapcsolatban; adminisztratív szolgáltatások vállalkozások áthelyezéséhez;

beszerzési szolgáltatások mások számára [áruk és szolgáltatások vásárlása egyéb vállalkozások részére];

értékesítési standok kölcsönzése; hirdetési koncepciók kidolgozása; üzleti információk nyújtása weboldalon

keresztül; üzleti szerződések tárgyalása mások számára; irodai gépek és berendezések kölcsönzése; üzleti

menedzsment tanácsadás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokra; kiállítások

szervezése kereskedelmi vagy reklámcélokra; személyzeti menedzsment tanácsadás; értékesítési promóció mások

számára; import-export ügynökségi szolgáltatások; üzleti szervezési tanácsadás; üzleti irányítási segítség

 nyújtása; publikációs szolgáltatások; hirdetés.

 ( 111 )  237.623

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02064

 ( 220 )  2021.05.25.

 ( 732 )  CO-OP Online Kft., Jászberény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A felsorolt áruk tekintetében (állateledel, állattartással kapcsolatos áruk, babaápolással kapcsolatos áruk,

cereáliák, édességek, fűszerek, háztartási napi cikkek, italok, konzervek, mosószerek, speciális

étrend-kiegészítők, higiéniás szerek, szépségápolási szerek, tartós élelmiszerek, tészták, vitaminok, dietetikus

 készítmények) online piactér biztosítása, kereskedelmi szolgáltatások és vásárlási megrendelések ügyintézése.
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 ( 111 )  237.624

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02404

 ( 220 )  2021.06.17.

 ( 732 )  Kanyó-Kucserák Gabriella, Tatabánya (HU)

 ( 541 )  ÁLOMSZERVEZŐ

 ( 511 )   41    Rendezvényszervezés, esküvők szervezése.

 ( 111 )  237.625

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03681

 ( 220 )  2021.10.26.

 ( 732 )  Knyihár Vid, Budapest (HU)

 Krasznai Dávid Géza, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlan bérbeadási

ügyintézés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlan

értékbecslés; ingatlan lízing és bérleti megállapodások ügyintézése; ingatlanbefektetéssel kapcsolatos

menedzsment szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlannal kapcsolatos

szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonok bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások;

ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával

kapcsolatosan; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;

 tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban.

 ( 111 )  237.626

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 01530

 ( 220 )  2021.04.14.

 ( 732 )  Bányai Gábor, Sopron (HU)

 ( 541 )  Likespace

 ( 511 )  9    Szoftverek online ügyletek közvetítéséhez.

 35    Áru és szolgáltatás vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos szerződések közvetítése; kereskedelmi és

gazdasági kapcsolatok közvetítése; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók közvetítése

és lebonyolítása; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi üzletek közvetítése és megkötése; szerződések

 közvetítése.

 ( 111 )  237.627

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 20 01497

 ( 220 )  2020.05.29.

 ( 732 )  Ding Jiansen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk.
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  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  237.629

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 210 )  M 21 03503

 ( 220 )  2021.10.06.

 ( 732 )  Dereszla Bortermelő és Értékesítő Kft., Bodrogkeresztúr (HU)

 ( 541 )  BOSSEQ

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  237.630

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 210 )  M 21 03498

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  B. Nagy Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  237.631

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 210 )  M 20 03340

 ( 220 )  2020.11.06.

 ( 732 )  Creative Bites Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Kassai Karola Xénia, Budapest

 ( 541 )  STORESCANNER

 ( 511 )  9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések.

 35    Árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési

szolgáltatások; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; statisztikák összeállítása; üzleti statisztikák és

kereskedelmi információk összeállítása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

 számítógépes adatbázisokba való szerkesztése és rendezése.

  42    Elektronikus adattárolás.

 ( 111 )  237.632

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 210 )  M 21 00777

 ( 220 )  2021.02.27.

 ( 732 )  Szijártó György, Budapest (HU)

 Füge József, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos töltésvezérlők; elektromos töltőkábelek; elektromosautó-töltők; hálózati töltők; hordozható

töltők; napelem töltők; töltő állomások; töltőállomások elektromos járművekhez; töltők; töltők okostelefonokhoz;

 USB-töltők; vezeték nélküli töltők; vezeték nélküli töltők okostelefonokhoz.

 12    Elektromos kerékpárok; elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; összecsukható elektromos

kerékpárok; elektromos egykerekű robogók; elektromos hajtású robogók; elektromos működtetésű robogók;

 elektromos robogók; konnektorból tölthető elektromos autók.

  39    Elektromos autók bérbeadása.

 ( 111 )  237.633

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 210 )  M 21 03502

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  Fleckenstein Márk, Dunabogdány (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kertészeti cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

kertművelési termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: élő növények, faiskolai

 növények, növények, növényhagymák.

  37    Locsolórendszerek felszerelése és karbantartása; földmozgatási munkák.

  40    Hulladékeltávolítás, szállítás [hulladékkezelés].

 44    Kerttervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kerttervezési szolgáltatások; kerttervezés;

kertművelés; kerti faültetéssel kapcsolatos tájékoztatás; kertgondozás; kerti faültetés; kertészkedéssel kapcsolatos

információk nyújtása; kertészi és kertészeti szolgáltatások; kertészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

kertészettel kapcsolatos termesztési tanácsadási szolgáltatások; kertészeti vegyszerek szétszórása; kertészeti

vegyszerek használatával kapcsolatos információs szolgáltatások; kertészeti trágyák használatával kapcsolatos

információs szolgáltatások; kertészeti tanácsadás; kertészeti szolgáltatások; kertészeti műtrágyák használatával

kapcsolatos információs szolgáltatások; kertészeti információnyújtás és tanácsadás; kertészet, kertészkedés,

parkosítás; kertészet; kertek vagy virágágyások gondozása; kert- és tájépítészeti szolgáltatások; növényültetés;

 növényápolási szolgáltatások [kertészeti szolgáltatások].

 ( 111 )  237.634

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03582

 ( 220 )  2021.10.16.

 ( 732 )  Vikor Áron Dávid, Budapest (HU)

 Vikor Áron Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  vikorlaw

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  237.635

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03005

 ( 220 )  2021.08.12.

 ( 732 ) Futureal Prime Properties Ingatlanfejlesztő Zártkörű Esernyőalap - Futureal Prime Properties One

 Ingatlanfejlesztő Részalap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tele legekkel

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  237.636

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03006

 ( 220 )  2021.08.12.

 ( 732 ) Futureal Prime Properties Ingatlanfejlesztő Zártkörű Esernyőalap - Futureal Prime Properties One

 Ingatlanfejlesztő Részalap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ETELE PLAZA - Tele legekkel

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  237.637

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03051

 ( 220 )  2021.08.19.

 ( 732 )  Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  237.638

 ( 151 )  2022.04.19.

 ( 210 )  M 21 03564

 ( 220 )  2021.10.14.

 ( 732 )  Kerekes Tamás István, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés és reklámozás; internetes

reklámozási szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; online reklámozás; reklámok,

 különböző megjelenések szervezése; reklámozás főzéssel, főzési szolgáltatásokkal összefüggésben.
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 41    Filmes szórakoztatás; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; online szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások

 intézése [szervezése]; szórakoztatás ételfőzéshez kapcsolódóan; főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 43    Ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételkritikusi szolgáltatások

[információ nyújtása ételekről és italokról]; weboldalan keresztül történő tanácsadás főzés területén; főzési

 tanácsadás; weboldalon keresztüli tájékoztatás nyújtása a főzés területén.

 ( 111 )  237.639

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03584

 ( 220 )  2021.10.16.

 ( 732 )  OD & IT Solutions Kft., Balatonalmádi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Marketing szolgáltatások.

 ( 111 )  237.640

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03580

 ( 220 )  2021.10.15.

 ( 732 )  DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; almanachok; agyag

modellezéshez; arany töltőtoll hegyek; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők;

asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; bankjegyek; bélyegző [pecsét] tartó dobozok;

autotípiák, fénykép metszetek; bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák;

bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos

vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok

[papíráruk]; buborékfólia (műanyag -) csomagoláshoz; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok

rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák;

ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző

készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz

[irodai felszerelések]; csekk-könyv borítók; csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból

vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;

csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; daloskönyvek; dekoratív

csillám irodai célokra; derékszögű vonalzók rajzoláshoz; diagramok; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi

papír, WC-papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz;

építészeti makettek; érmetálcák; értesítő kártyák; érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru];

fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek

[nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő
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csészék művészek részére; festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák;

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festőállványok; festővásznak; folyóiratok; formák modellező

agyagokhoz [művészeti anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek,

könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető

kártyák, nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb

alakú vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír;

írásminták; iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; irattartók [papíráru]; irodagépek

borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai

kapcsok, iratkapcsok; irodai kellékek; irodai lyukasztógépek; irodai nedvesítők; irodaszer szekrények [irodai

berendezések]; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem

elektromos; írógéphengerek; írógépszalagok, festékszalagok; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írólap, írópapír;

írószerek; írószertartók [készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; javítófolyadékok

[irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták [fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta;

jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök

rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok, kartoték kártyák; kártyák; katalógusok;

keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek

[útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;

könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő

szövetek; könyvlaprögzítők; könyvtámaszok; körzők; kötőszalagok [könyvkötészet]; kréta spray; krétatartók;

kromolitográfiák; laminálók irodai használatra; lemezek metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós

ragasztókorongok; litografált műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiai kréta; lyukkártyák jacquard

szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok;

metszetek; mimeográf készülékek és gépek; modellező anyagok; modellező paszta; modellező viasz, nem

fogászati célokra; mutatópálcák, nem elektromos; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok modellezéshez;

műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; névkitűzők [irodai

kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai alátétek, nem

textilből; nyomdai betűk; nyomtatott kották; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék,

matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; palatáblák

[íráshoz]; palavesszők; paletták festőknek; pantográfok [rajzeszközök]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők;

papírból készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászellenőrző szelvények; papírból készült

szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír

felvevőgépekhez; papír-írószer áruk; papír kávéfilterek; papírmasé; papírmasnik; papírnehezékek; papírok

elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papír rádiótáviratokhoz;

papírszalagok; papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírszalvéták; papírtörlők

tisztítási célokra; papírtörölközők; papírvágó kések [irodai cikkek]; papírvágók [irodai cikkek]; papír- vagy

kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papírzacskók;

papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek

[kréták]; pauszmásolatok; pauszpapír, szabásminta papír; pecsétbélyegek; pecsételő anyagok papíripari

használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;

poháralátétek papírból; polimer modellezőagyag; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok;

radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra; ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai

vagy háztartási célokra; rajzeszközök; rajzkészletek; rajzok; rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök;

rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok ételek és italok díszítéséhez; sablonok [papíráruk]; sablonok,

stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook [családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők;

söröskorsó alátétek; szabásminták; szabókréta; számítási, számtani táblázatok; számok [nyomdai karakterek];

számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szedővasak,
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szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes olajnyomatok; szivargyűrűk;

szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; szövettani metszetek [oktatási eszközök];

szteatit [szabókréta]; szűrőpapír; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tervrajzok; tinta-

és tolltartó állványok; tinták; tintarudak; toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;

tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek; tolltörlők; többmásolatos papírok

[írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek;

tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból;

ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők irodai használatra; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; újságok;

útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; védőborítók

könyvekhez; világító papír; virágcserépburkolók papírból; viszkózlapok, lemezek csomagolásra; visszahúzódó

zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések]; vízfestmények, akvarellek; vizsgálóasztalokon használt papír;

vonalkód szalagok; vonalzók műszaki rajzokhoz; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók

csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók

 papírból; zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];

bokacsizmák; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek,

kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat];

dzsekik; egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak [ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat];

felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat];

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek;

fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák;

harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; hímzett

ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat;

izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; judo

egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kalap vázak; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; karcsúsító

anyagokat tartalmazó ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei];

készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék

[alsónemű]; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; latex ruházat;

legging nadrágok, cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol;

mellények; melltartók; míderek; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat];

műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi

ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat];

papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák;

pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek;

pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat

gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák;

sárcipők, gumicsizmák; sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk;

sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők; stoplik

futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szarongok; szoknyák;

szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; talárok; talpak lábbelikhez; teddyk [alsónemű]; tógák;

tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem

papírból; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők;

 wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

 28    Agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek];

állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbócok szörfdeszkákhoz; asztali

társasjátékok; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak; baba játszószőnyegek; babák; babaruhák;
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baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; békatalpak, búváruszonyok;

békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdasztal mandinerek; biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó

kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok]; bowling berendezések és gépezetek;

bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz;

csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek]; dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák;

darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok; drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák;

építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták;

érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe; felfújható tárgyak úszómedencében való

használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik;

giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez; golfkesztyűk; golftáska-címkék; golftáskák kerékkel

vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló, mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez;

görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz; gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók

karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok

karácsonyfákra; hegymászó hevederek; hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök;

hokiütők; hordozható egységek videojátékok játszásához; hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel,

kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák; horgászbotok; horgászfelszerelések;

horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok; hótalpak; húrok, bélhúrok ütőkhöz; íjak íjászathoz;

íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játékálarcok; játékautók;

játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékházak; játékkártyák; játékkonzolok; játék

kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók; játékmodellek; játékok;

játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak; játékszerek; játéktermi video játékgépek;

jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz; kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz,

szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés]; kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a

világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó

bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk [játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten

játéklabdákhoz használandó pumpák; kifejezetten sífelszerelésekhez kialakított táskák; kifejezetten

szörfdeszkákhoz kialakított táskák; kirakós játékok [puzzle]; kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok; konfetti;

korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák

játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz;

léggömbök partikhoz; légpisztolyok [játékok]; lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk;

mászógépek [hegymászó felszerelés]; matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb,

kettészedhető babák]; mellkas expanderek [edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell

készletek [játékok]; merítőhálók horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz;

nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk];

pacsinko [pachinko]; paddleboardok; paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball

fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik [sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek; parti

konfettiágyúk; patkó játékok; patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; pinaták

[édességgel, játékokkal töltött parti kellékek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített

szundikendővel; poharak kockajátékhoz; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus

sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok;

sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok görsíhez; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők

[sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok, hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák;

sporthálók; stresszoldó kézi játékok; súlyemelő övek [sportcikkek]; súlyzók; surfski kajakok; szánkók;

szappanbuborék fújók [játékszerek]; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák

[sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok; szörfdeszkák; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk;

telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó

eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tollaslabdák;

tornabotok; tornaeszközök; trambulinok; triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek];
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úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék

[játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik; úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok,

védőtömések [sportruházat részei]; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki

hinták, berendezések; videojátékok; vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok

 szerencsejátékokhoz.

 30    Agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát]

kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra;

búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória

[pótkávé]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer];

csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú

diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok

[habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászáru]; diófélékből

készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér [cukrászáru];

édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír; ehető rizspapír;

élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; étkezési

papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel;

fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer];

feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz;

földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények;

gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén [sikér]

étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,

mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös

zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa;

harissa [ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási

használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; jeges tea;

jégkása édes vörösbabbal; jégkockák; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; jég, természetes

vagy mesterséges; jiaozi (töltött tésztagombócok); kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú

italok; kandiscukor; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú

italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér

kovász nélkül, macesz; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek;

kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kókuszos macaronok; konyhasó; kovász; kötőanyagok

fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kristályosított kandiscukor; krumplialapú

lepénykenyerek; kruton (pirított zsemlekocka); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely;

kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz [búzadara]; laksa; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi;

lenmag étkezési célokra [ízesítés]; lepények; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; macaron

[mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz;

maláta emberi fogyasztásra; mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok];

méhpempő; menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli,

galuska; méz; moszat tea; mustár; mustárliszt; müzli; narancsvirágvíz ízesítési célokra; növényi készítmények

pótkávéként való használatra; nugát; nyers tészták; onigiri [rizsgolyók]; palacsinták; pálmacukor; panírkeverékek;

paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pattogatott kukorica; pelmenyi [orosz, hússal töltött

gombóc]; pesto [szósz]; petits fours [sütemény]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); pizza; pótkávé; pralinék;

profiterol; propolisz; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen [japán tésztaalapú étel];

ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; rizs rágcsálnivalók; rizssütemény;

sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú -); soba tészta [japán

hajdinametélt, nyers]; só élelmiszerek tartósítására; sonkamáz; sós palacsinták; sós palacsintakeverékek; sörecet;
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spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda

[szódabikarbóna sütési célokra]; szágó; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió;

szezámmagok [fűszerek]; szirupok és melasz; szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok

[ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok]; szusi; tabulé [arab saláta]; taco; tamarind [ízesítő];

tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; tea alapú italok tejjel; teahelyettesítőként használt

virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; tejszínhabot keményítő termékek; tengeri algába

csavart, előkészített rizs; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek; tésztában sült pástétom; tésztaöntetek;

tortilla; tükörmáz [tükörglazúr]; udon [japán metélt]; vajas kekszek [petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin

[vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,

alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek; citromos sör [shandy]; energiaitalok; gyömbéres

üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok;

készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; komlókivonatok sör

előállításához; kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; méz alapú

alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas

italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szárított gyümölcsökből készült

alkoholmentes italok; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok,

nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas

 vizek előállításához; üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; arak [rizspálinka]; borok; brandy, borpárlat; cukornádalapú

alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszesitalok;

gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok;

kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök; lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka;

 rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 35    Adatindexek összeállítása 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
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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; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés

[telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások

hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása

kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

könyvvizsgálat; 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.

 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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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; fitnesz órák 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; 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 [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése

és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek

kölcsönzése; 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.

 ( 111 )  237.641

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03052

 ( 220 )  2021.08.19.

 ( 732 )  Tóthné Gál Márta, Sándorfalva (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  21    Kisállatetetők; kefék kedvtelésből tartott állatok, kisállatok ápolására; etetőtálak kedvtelésből tartott állatok

 számára; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; alomtálcák házi kedvenceknek.

 31    Állati takarmány; állati takarmány készítmények; állati eledel olajos magvakból; alom állatoknak; élő

 állatok; nyúltápok; kisállatok, házi kedvencek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: állatápolási készítmények, kisállatoknak való vitaminok, étrend-kiegészítők állatok számára,

állatnyíró eszközök, hámok állatoknak, házak és fekhelyek állatoknak, fekhelyek, ágyak házi kedvencek részére,

kisállatetetők, kefék kedvtelésből tartott állatok, kisállatok ápolására, etetőtálak kedvtelésből tartott állatok

számára, ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére, alomtálcák házi kedvenceknek, játékok állatok számára,

sportfelszerelések kisállatoknak, állati takarmány, állati takarmány készítmények, állati eledel olajos magvakból,

 alom állatoknak, élő állatok, nyúltápok, kisállatok, házi kedvencek.

  44    Gazdálkodás (állatok).

 ( 111 )  237.642

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03581

 ( 220 )  2021.10.15.

 ( 732 )  SOLO RESTAURANT Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Kecskés Katalin, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  237.643

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03060

 ( 220 )  2021.08.19.

 ( 732 )  Hudák Péter, Gödöllő (HU)

 Hudák-Novák Evelin, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    3D-s matricák, bármely felületre; címkék, matricák; fali matricák; matrica; képek; nyomatok; grafikai

 nyomatok.

 20    Matracok; matracvédők; babapelenkázó matracok; bútorok; bababútorok; ágyfelszerelés babaágyakba [nem

ágynemű]; babapárnák; fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból; ágyak, ágyneműk,

 matracok, párnák, díszpárnák; asztalok; székek [ülések].

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: babaápoló termékek (nem gyógyhatású), baba evőeszközök, cumik, cumitartó csipeszek, etetési

segédeszközök és cumik, címkék, matricák, fali matricák, matrica, képek, nyomatok, grafikai nyomatok,

matracok, matracvédők, babapelenkázó matracok, bútorok, bababútorok, ágyfelszerelés babaágyakba [nem

ágynemű], babapárnák, ágyak, ágyneműk, párnák, díszpárnák, matrachuzatok, babatakarók, babahálózsákok,

plédek, textil falidíszek, babakelengye, gyerekcipők, babacipők, ruházati cikkek, férfi, női és gyermek ruházat,

gyerek lábbelik, lábbelik, tapéta, játékok, fürdőszobai játékok, forgók gyerekágyra [játékok], játék

 sportfelszerelések, asztalok, székek [ülések].
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 ( 111 )  237.644

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03397

 ( 220 )  2021.09.28.

 ( 732 )  Dr. Tunyoghy Szabolcs, Pécs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; banki ügyletekkel

kapcsolatos kutatási szolgáltatások; bankügyletekhez kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások; bankügyletekkel

kapcsolatos konzultáció; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; beruházási tanácsadás; értékbecslési

szolgáltatások; hitelhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; hitelekkel kapcsolatos szaktanácsadási

szolgáltatások; hiteltanácsadás; lakbér beszedés; bérbeszedés; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások;

ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek

szolgáltatásai; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan;

ingatlanügynökségek; ingatlanvagyonnal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos

finanszírozások ügyintézése; lakások és szállások bérbeadása; lakásügynökségek; lakóingatlanokkal kapcsolatos

ügynökségi szolgáltatások; lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; tanácsadási

szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban;

 irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; ingatlanok kezelése és értékbecslése.

 ( 111 )  237.645

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03583

 ( 220 )  2021.10.16.

 ( 732 )  Tóth Péter, Dunaharaszti (HU)

 ( 541 )  ClassFund

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  237.646

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03570

 ( 220 )  2021.10.14.

 ( 732 )  Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum, Hódmezővásárhely (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
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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 )  237.647

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03561

 ( 220 )  2021.10.14.

 ( 732 )  Hajdúdorogi Főegyházmegyei Ifjúsági és Vagyonkezelői Iroda, Debrecen (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: evőeszközök; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: hűtőmágnesek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: védőálarcok/-maszkok; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: bevásárló szatyor,

táska; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: tollak; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: írószerek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: írószertartók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: papír-írószer áruk; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kulcstartók; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

táskák, kézitáskák; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: ernyők, esernyők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: párnák, díszpárnák; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: üvegnyitók,

sörnyitók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerámiadíszek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: bögrék, korsók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: poharak [ivóedények]; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kulacsok [üresen]; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

csészék; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: férfi, női és gyermek ruházat; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kávé; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: őrölt kávé; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: szemes kávék; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

 teák.

 43    Kávézói szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; kávéházi szolgáltatás;

 kávéház.

 ( 111 )  237.648

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 02998

 ( 220 )  2021.08.11.
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 ( 732 )  Bacsy Gergő Attila egyéni vállalkozó, Eger (HU)

 ( 541 )  Kirándulj Nálunk!

 ( 511 )  9    Applikációs szoftver.

  16    Magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott folyóiratok, magazinok.

 ( 111 )  237.649

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03585

 ( 220 )  2021.10.18.

 ( 732 )  Atlas Invest B.V., Aalsmeer (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BioTechUSA - The Feeling of Success

 ( 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 tartalmazó

étrend-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; testsúly-kontrollhoz használt

táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; izom- és

tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában;

aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; vitamin kiegészítők; vitamin és ásványi anyag

kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi

táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; étrend-kiegészítők karnitinből; glükózamin étrend-kiegészítők; kreatin

étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrend-kiegészítők; kondroitin étrend-kiegészítők; proteint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; kreatint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; karnitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; vitaminokat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; 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 csipszek mint étrend-kiegészítők.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; cukorkás dobozok; kézi keverőpalackok

(koktél shaker); koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz; üvegáru italokhoz; cukortartók; ivópalackok;

tárolók, gyógyszeres dobozok, kapszulák és vitaminok számára (nem gyógyászati célokra); gyógyszeres dobozok

(nem gyógyászati célokra); háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz;

adagolókanalak (háztartási vagy konyhai eszköz); hordozható univerzális háztartási tárolóedények; italkeverők;

italkiöntők; italtartók; keverőgépek, nem elektromos, háztartási használatra; kulacsok (üresen); kulacsok, üresen

árusítva; mixerek (nem elektromos); mixerpalackok (üres); műanyag palackok; műanyag tölcsérek; nem

elektromos ételkeverők; nem elektromos ételkeverők, mixerek; palackok; poharak (ivóedények); üresen árusított
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palackok; vizespalackok; kiöntők konyhai használatra; kis kancsók; kulacsok utazóknak; tisztítókefék

 sportfelszerelésekhez.

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

bőrruházat; magas szárú cipő felsőrészek; lábbelik; cipősarkak; cipő talpbetétek; 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; nedvességfelszívó sportmelltartók; dzsekik sportruházatként; sport felsők, topok; rövid ujjú

sportingek; ujjatlan mezek, sportingek; sportruhák és -mezek; magasított talpú sportcipők; sportruházat (kivéve

golfkesztyűk); sportcipőkre való bőrszegek; sport fejfedők (kivéve sisakok); edző rövidnadrágok, 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; időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat; izzadásgátló zoknik;

izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó fejpántok; izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok;

izzadtságszívó alsóneműk; izzasztó nadrágok; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; kapucnis pulóverek; 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; tréningruha felsők, melegítő felsők; ujjatlan

 kesztyűk; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan trikók.

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

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

bokszzsákok (boxzsákok); álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; súlyemelőövek (sportcikkek); edzőkesztyűk; derék
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stabilizáló övek sportolási célra; sporttevékenységekhez kialakított karkötők; hevederek, gurtnik sportolási célra;

kötések sportolási célra; edzőkesztyűk sportolási célra; sportcikkek hordozására 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;

kézkötések sportban 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.

 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, állati eredetű, 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; testsúly-kontrollhoz

használt, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; izom- és tömegnövelő, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában,

 nem gyógyászati használatra; 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 alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú,

alkoholmentes italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra);

azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok (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 és szolgáltatások 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 vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; kommunikáció átírása (irodai funkciók);

közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketingszolgáltatások; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói szolgáltatások (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

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs szolgáltatások; számlakivonatok
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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 szánt élelmiszer-kiegészítők, tápértékkel rendelkező

adalékanyagok és vitaminkészítmények termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, proteint tartalmazó

élelmiszer-kiegészítők, proteint tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők,

kreatint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, kreatint tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karnitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, karnitint tartalmazó táplálékkiegészítők

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó

táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó

élelmiszer-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kondroitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, kondroitint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, kondroitint tartalmazó táplálékkiegészítők

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, glükózamint

tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó

élelmiszer-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők,

sportolóknak szánt táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt étrend-kiegészítők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó

(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők

por 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 vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karnitint tartalmazó

(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi
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szolgáltatások és reklámozás vitaminokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás ásványi

anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy

tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por

vagy kapszula vagy tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kondroitint tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, kondroitint

tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

kondroitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában 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 formájában termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás aminosavakat tartalmazó

(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy

tabletta formájában, aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy

kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás testsúly-kontrollhoz használt táplálékkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában, testsúly-kontrollhoz használt élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, testsúly-kontrollhoz használt étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

izom és tömegnövelő 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 formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás protein alapú étrend-kiegészítők,

vitaminalapú kiegészítők, ásványi anyag alapú kiegészítők, karnitin alapú étrend-kiegészítők, glükóz alapú

étrend-kiegészítők, glükózamin alapú étrend-kiegészítők, kondroitin készítmények, kondroitin alapú

étrend-kiegészítők, kreatin alapú étrend-kiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás vitaminok és vitaminkészítmények,

vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők formájában, ásványi

étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi élelmiszer-kiegészítők, aminosavakból álló

élelmiszer-kiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás sportolóknak szánt protein, sportolóknak szánt kreatin alapú élelmiszerek (nem

gyógyászati használatra), sportolóknak szánt karnitin alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra),

sportolóknak szánt vitamin alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra) termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sportolóknak szánt

ásványi anyag alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra), sportolóknak szánt kondroitin alapú

élelmiszerek (nem gyógyászati használatra), sportolóknak szánt glükózamin alapú élelmiszerek (nem gyógyászati

használatra), sportolóknak szánt aminosav alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra) termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

élelmiszerek melyek proteint tartalmaznak, élelmiszerek melyek kreatint tartalmaznak, élelmiszerek melyek

karnitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek vitaminokat tartalmaznak, élelmiszerek melyek ásványi anyagokat
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tartalmaznak, élelmiszerek melyek kondroitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek glükózamint tartalmaznak,

élelmiszerek melyek aminosavakat tartalmaznak termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-,

online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás protein alapú élelmiszerek, kreatin alapú élelmiszerek, karnitin

alapú élelmiszerek, vitamin alapú élelmiszerek, ásványi anyag alapú élelmiszerek, aminosav alapú élelmiszerek,

glükózamin alapú élelmiszerek, kondroitin alapú élelmiszerek termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó dúsított élelmiszerek,

kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, karnitint tartalmazó dúsított élelmiszerek, vitaminokat tartalmazó

dúsított élelmiszerek, ásványi anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, kondroitint tartalmazó dúsított

élelmiszerek, glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek, aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

proteint tartalmazóétrend-kiegészítők, kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó

étrend-kiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás élelmiszer-kiegészítők nem gyógyászati használatra, táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás súlyszabályozó élelmiszer-készítmények por vagy kapszula vagy tabletta

formájában (nem gyógyászati használatra), testsúly-kontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por vagy

kapszula vagy tabletta formájában (nem gyógyászati használatra), izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények

por vagy kapszula vagy tablettaformájában (nem gyógyászati használatra) termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás tej és tejtermékek,

tejsavó, proteines tej, szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra, proteinalapú élelmiszerek,

proteint tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek, kreatint tartalmazó tejalapú italok, karnitint tartalmazó

tejalapú italok, aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, szénhidrát alapú élelmiszerek termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó

italok, kreatint tartalmazó italok, aminosavakat tartalmazó italok, karnitint tartalmazó italok, vitaminokat

tartalmazó italok, proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú italok, energiaitalok, koffeint tartalmazó

energiaitalok, energiaitalok (nem gyógyászati használatra) termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás azonnal fogyasztható alkoholmentes

italtermékek, izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok (nem gyógyászati használatra)

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, cukorkás dobozok, kézi keverőpalackok (koktél shaker),

koktélkeverők, csészék, ivópalackok sportoláshoz, üvegáru italokhoz, cukortartók, ivópalackok termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás tárolók és

gyógyszeres dobozok kapszulák és vitaminok számára (nem gyógyászati célokra), gyógyszeres dobozok (nem

gyógyászati célokra), háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz,

adagolókanalak (háztartási vagy konyhai eszköz), hordozható univerzális háztartási tárolóedények, italkeverők,

italkiöntők, italtartók, keverőgépek (nem elektromos) háztartási használatra termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kulacsok (üresen),

kulacsok üresen árusítva, mixerek (nem elektromos), mixerpalackok (üres), műanyag palackok, műanyag

tölcsérek, nem elektromos ételkeverők, nem elektromos ételkeverők (mixerek), palackok, poharak (ivóedények),

üresen árusított palackok, vizespalackok termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, mezek, sporttrikók, egyberészes

fürdőruhák, sportcipő, sportzokni, sportcipők, sportsapkák, sportruházat, sportkabátok, sportcsizmák,

sportbakancsok, sportnadrágok, sportmellények, sportmelltartók, atlétacipők, edzőcipők, sportcipők,

nedvességfelszívó sportingek, ruházat sportoláshoz, fejpántok sportoláshoz, nedvességfelszívó sportnadrágok

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

skortok (sport szoknyák), nedvességfelszívó sportmelltartók, dzsekik sportruházatként, sport felsők (topok), rövid
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ujjú sportingek, ujjatlan mezek, sportingek, sportruhák és -mezek, magasított talpú sportcipők, sportruházat

(kivéve golfkesztyűk), sportcipőkre való bőrszegek, sport fejfedők (kivéve sisakok), edző rövidnadrágok, sportos

rövidnadrágok, melegítő felsők, sportos pulóverek termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sport sapkák és baseball sapkák, baseball

sapka, bő szárú rövidnadrágok, bő szárú szabadidős nadrágok, boksz-nadrágok, bőrövek, bőrövek (ruházat),

csuklómelegítők, csúszásgátlók lábbelikhez, derékfűzők, gyógyfűzők, edző nadrág, edzőcipők, ellenzős sapkák,

fürdőnadrágok (bermudák), fürdőpapucsok, fürdőnadrágok (úszónadrágok), fürdőruhák (fürdődresszek),

fürdőköpenyek, fürdőköntösök, termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás fürdőruhák (úszódresszek), homlokpánt, hosszú ujjú alsóingek, hosszú

ujjú pulóverek, hosszúnadrágok, hőszigetelt ruházat, időjárásálló felsőruházat, időjárásálló ruházat, izzadásgátló

zoknik, izzadságelnyelő fejpántok, izzadságfelfogó fejpántok, izzadságfelszívó alsóruházat, izzadságfelszívó

harisnyák, izzadságfelszívó zoknik, izzadtság felszívó csuklópántok, nyomtatott pólók, pamut rövidnadrágok

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

izzasztó nadrágok, kapucnis felsők, kapucnis pulóverek (melegítőfelsők), kapucnis pulóverek, kapucnis

fürdőköpenyek, karmelegítők (ruházat), kendők fejre, kesztyűk, lábbelik, lábszárvédők, lábszármelegítők, magas

szárú lábbelik, melegítőfelsők, melegítőalsók, melegítő nadrágok, tréning nadrágok, melegítőfelsők,

melegítőnadrág, melegítőnadrágok (ruházat), mezek, műbőr övek, ökölvívócipők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás papucsok, pólók, pufi

kabátok (dzsekik), pulóverek, pulóverek (mezek), rövidnadrágok (shortok), rövidnadrágok (sortok),

rövidnadrágok, rövid ujjú pólók, sapkák, sportzakók, steppelt mellények, szabadidő együttesek (ruházat),

szabadidő lábbelik, szabadidő ruházat, szabadidőcipők, szabadidőfelsők (melegítőfelsők), szabadidős nadrágok,

szabadidős ruházat, térdmelegítők (ruházat), thermo alsóruházat termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás tornacipők (edzőtermi cipők), tornacipők,

tornanadrágok, tornaruhák, tornaruházat, tréningalsók, tréningruha felsők (melegítőfelsők), trikók, ujjatlan

kesztyűk, ujjatlan pólók, (trikók), ujjatlan trikók, zoknik, torna- és sporttermékek, testedző berendezések,

ökölvívó kesztyűk (boxkesztyűk), bokazoknik, csúszásgátló zoknik, izzadtságszívó alsóneműk termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás súlyzók,

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

bokszzsákok (boxzsákok), álló edzőkerékpárok (szobabiciklik), súlyemelő övek (sportcikkek), edzőkesztyűk,

derék stabilizáló övek sportolási célra, sporttevékenységekhez kialakított karkötők, hevederek, gurtnik sportolási

célra, kötések sportolási célra, edzőkesztyűk sportolási célra termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sportcikkek hordozására kialakított táskák,

sportcikkek hordozására alkalmas táskák, sportcikkek, sportjátékok, sportfelszerelés, ökölvédők (sportcikkek),

lábsúlyok (sportcikkek), alkarvédők (sportcikkek), könyökvédők (sportcikkek), térdvédők (sportcikkek)

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

mellkasvédők sportoláshoz, vállpárnák sportoláshoz, testvédők sportoláshoz, tenyérvédők sportoláshoz, hasvédők

sportoláshoz, derékvédők sportoláshoz, kézfejvédők sportoláshoz, lágyékvédők sportoláshoz, markolatok

sportcikkekhez, játék sportfelszerelések, sípcsontvédők (sportcikkek), védőpárnázat sportoláshoz, sípcsontvédők

sportcélokra, padok sportoláshoz, kézvédők sportoláshoz termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karvédők (sportfelszerelések), sportban

használatos védőpárnák, lábfejvédők sportcélú használatra, sportcikkek és felszerelések, súlyemelő övek

(sportcikkek) sportoláshoz használt térdvédők, sportoláshoz kialakított lábvédők, edző felszerelések sportoláshoz,

arcmaszkok sportoláshoz termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás sportoláshoz használt torokvédők, sporttevékenységekhez kialakított karvédők,

kézkötések sportban való használatra termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás váll- és könyökvédők és rögzítők (sporttermékek), kifejezetten

sportoláshoz való használatra gyártott kesztyűk, rázkódáscsillapító párnák és betétek sérülések ellen

 (sportcikkek), sportoláshoz való kréta a jobb fogás érdekében termékekre vonatkozóan.
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 ( 111 )  237.650

 ( 151 )  2022.04.21.

 ( 210 )  M 21 03227

 ( 220 )  2021.09.08.

 ( 732 )  Decho Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Ádám Gergely, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Elektromos cipőfényezők; elektromos csavarhúzók; elektromos gyümölcsprések háztartási használatra;

elektromos habverők háztartási célokra; elektromos kézifúrók; elektromos konzervnyitók; fűnyírók;

galvanotechnikai gépek; gyomlálógépek; hulladékaprító gépek; kerékpár dinamók; kerékpár összeszerelő gépek;

mángorlógépek; mosógépek; porlasztók; porszívók; szecskavágó kések; szegecselőgépek; szegőgépek; erőgépek;

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

járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek;

 árusító automaták.

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

 borotvák.

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.

 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok,

 nem textilből.

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

 ( 111 )  237.651

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 02992

 ( 220 )  2021.08.11.

 ( 732 )  Kiss Dóra, Budapest (HU)

 Németh-Szántó Martina Judit, Érd (HU)
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 ( 541 )  AirBoogie

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  237.654

 ( 151 )  2022.04.22.

 ( 210 )  M 21 02158

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 300 )  POZ 1216-2021 2021.04.28. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Rum.

A rovat 82 darab közlést tartalmaz. 
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