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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 20 02711
( 220 ) 2020.09.10.
( 731 ) Gellért Globe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Budapest Balloon
( 511 ) 25

Baseballsapka; baseballsapkák; ellenzős sapkák; esőkalapok; fejkendő; fejkendők; fejre való sálak,

fejkendők; fejpántok sportoláshoz; kendők fejre; kendők [ruházat]; kisméretű kalapok; körsálak; kötött sapkák;
napellenzők [fejfedők]; napellenzők [ruházat]; napellenzők; napvédő kalapok; papírkalapok [ruházat]; parti
kalapok [ruházat]; rasztasapkák, jamaicai sapkák; ruházati cikként használt papírkalapok, papírcsákók; sapkák;
sapkák, kerek papi sapkák; sildek, napellenzők; sildek, napellenzők [fejfedők]; sildes, ellenzős fejfedők; sildes
sapkák; sportsapkák; sportsapkák és baseballsapkák; sportfejfedők [kivéve sisakok]; strandkalapok; textil
fejkendők; atlétatrikók; atlétikai ruházat; dzsekik; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként;
dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek,
esőkabátok; esőponcsók; farmerdzsekik; farmerkabátok; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; felsőruházat; férfi és
női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfikabátok; galléros ingek;
garbónyakú ingek; garbónyakú pulóverek; garbónyakú felsők; gyermekruházat; gyermek felsőruházat;
halászkabátok; hamis garbónyakú felsők; hamis garbónyakú ingek; ingek; ingek legombolt gallérral; ingelők,
ingblúzok; ingfazonú dzsekik; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kapucnis
pulóverek, melegítőfelsők; kardigánok; kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák;
kötényruhák, kötények; mellények; mellények [ruházat]; női felsőruházat; nyaksálak [sálak]; nyaksálak [ruházat];
nyitott nyakú ingek; nyaksál; nyaksálak; nyomtatott pólók; pamutkabátok; polár pulóverek; pólóingek; pólóingek,
kötött ingek, pólók; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, kötényruhák;
pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid
ujjú sportingek; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; sportkabátok; sportruházat; széldzsekik, bomber
dzsekik; V-nyakú pulóverek; V-nyakú szvetterek; vállkendők; vállkendők és fejkendők; vastag ingek;
visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; vízhatlan dzsekik; vízhatlan felsőruházat; zakók, dzsekik.
35

Hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület, idő és anyagok

bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési
hely bérbeadása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és
bérbeadása.
( 210 ) M 21 01946
( 220 ) 2021.05.17.
( 731 ) Juice Products Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kiskőrös (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GREENJOY
( 511 ) 32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 21 02024
( 220 ) 2021.05.20.
( 731 ) F&R Partner Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) NASIZZ!
( 511 ) 30

Cukrászsütemények.
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( 210 ) M 21 02063
( 220 ) 2021.05.25.
( 731 ) SCOOL-TÚRA Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 16
35

Nyomtatott anyagok, plakátok, szórólap.
Promóciós anyagok terjesztése; reklámozás; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhely

bérbeadása brosúrákba; táblák bérbeadása reklámcélra; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); reklámidő
kölcsönzése kommunikációs médiában; internetes reklámfelület bérbeadása; mindenféle reklámozási és egyéb
bemutató anyagok bérbeadása; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására;
termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; reklámhely biztosítása
elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével; weboldalakon rendelkezésre álló hely
biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;
reklámanyagok (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták) elosztása és terjesztése; sajtóreklámozási
szolgáltatások.
38

Távközlési szolgáltatások; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások; audio

kommunikációs szolgáltatások.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, jótékonysági rendezvények,

újságok kiadása, folyóiratok kiadása, magazinok kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás, web-es
újságok megjelentetése, újságok megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten, újságok,
folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése, magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás
megjelentetése, újságírói szolgáltatások, újságkiadás, újságok megjelentetése, szabadúszó újságírás, elektronikus
magazinok kiadása (közösségi média felületeken való megjelenés), magazinok multimédiás megjelentetése,
könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése, magazinok kiadásához kapcsolódó
szaktanácsadási szolgáltatások, elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten.
( 210 ) M 21 02536
( 220 ) 2021.06.24.
( 731 ) FOLTIN GLOBE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)
( 740 ) Lászka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Globetti
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; tejszín; tejszín (tejtermékek);
étkezési olajok és zsírok.
( 210 ) M 21 02537
( 220 ) 2021.06.24.
( 731 ) FOLTIN GLOBE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)
( 740 ) Lászka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; tejszín; tejszín (tejtermékek);
étkezési olajok és zsírok.
( 210 ) M 21 02655
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( 220 ) 2021.07.06.
( 731 ) BUMYANG HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Légkondicionáló berendezések viszonteladása, az azokkal kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások értékesítése.
37

Építkezés; építkezések felügyelete; építkezési szaktanácsadás; építkezési munkálatok szervezése, irányítása;

gyárépítés.
( 210 ) M 21 02656
( 220 ) 2021.07.06.
( 731 ) BUMYANG HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Légkondicionáló berendezések viszonteladása, az azokkal kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások.
37

Építkezés; építkezések felügyelete; építkezési szaktanácsadás; építkezési munkálatok szervezése, irányítása;

gyárépítés.
( 210 ) M 21 02721
( 220 ) 2021.07.12.
( 731 ) Trend 4All Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Német Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 03062
( 220 ) 2021.08.19.
( 731 ) Royalpack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
17

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

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

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

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

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

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

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

élelmiszerek és italok tartósítása; 3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása
mások megrendelése szerint; fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások; metszés,
vésés; ofszetnyomás; papír simítás; papírsimítás; szitanyomás.
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( 210 ) M 21 03065
( 220 ) 2021.08.19.
( 731 ) Royalpack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
17

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

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

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

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

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

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

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

élelmiszerek és italok tartósítása; 3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása
mások megrendelése szerint; fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások; metszés,
vésés; ofszetnyomás; papír simítás; papírsimítás; szitanyomás.
( 210 ) M 21 03069
( 220 ) 2021.08.23.
( 731 ) Simon Mária, Gyomaendrőd (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Mobil alkalmazás, szoftver.

16

Papír, papíráru termékek, jegyzetfüzetek, nyomtatott sajtóközlemények.

35

Reklámozás, marketing, promóciós szolgáltatások.

41

Oktatás, nevelés, szakmai képzés, masszázs tanfolyamok szervezése, masszázsoktatás, web-es újságok

megjelentetése.
( 210 ) M 21 03084
( 220 ) 2021.08.24.
( 731 ) C-Belt Szállítószalag Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Lenti (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )
( 511 ) 6

Fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek; létrák és állványzatok, fémből; fém állványok,

állványzatok; fém zsaluk; zsaluzatok fémből, betonhoz; fém szendvicspanelfogó csipesz.
7

Emelő és felvonóberendezések, liftek és mozgólépcsők; anyagmozgató emelők, liftek; elektromos emelők;

emelőgépek, felvonók [liftek]; felvonó berendezések személyek és áruk szállításához; építőipari felvonók;
felvonóvezérlő készülékek; mechanikus és hidraulikus emelők, felvonók.
35

Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi áruk vonatkozásában: építőipari berendezések és

felszerelések, állványzatok, szállítószalagok, cserépszállítók, emelő liftek, zsalurendszerek, szendvicspanelfogó
csipeszek.
37

Építés, építkezés és bontás; építő-, bontó-, tisztító- és karbantartó eszközök, felszerelések és berendezések

bérbeadása; acélszerkezetek felépítése; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; építőipari
szolgáltatások; állványozás; építési állványzatok, munka- és építési platformok bérbeadása; szállítószalagok
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bérbeadása.
39

Áruszállítás és raktározás; raktárak bérbeadása; raktározási szolgáltatások.

( 210 ) M 21 03172
( 220 ) 2021.09.03.
( 731 ) Fenyő Rita, Göd (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Oktatási és képzési anyagok.
A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: alsóruházat, atlétatrikók, bögrék, korsók, ceruzák, ernyők, esernyők, felfújható párnák, felfújható
reklámtárgyak, felsőruházat, férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények, füzetek, füzetpapír, jegyzetpapír,
határidőnaplók, hűtőmágnesek, íróeszközök, írószerek, jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek, kabátok,
dzsekik, karperecek, karkötők [ékszerek], kulacsok [üresen], kulcstartók, nadrágok, naptárak, nyomtatott pólók,
párnák, plüssjátékok, pólók, pulóverek, sapkák, szabadidő ruházat, táskák, kézitáskák, toll- és ceruzatartók, tollak
(színes -), tolltörlők, USB pendrive-ok, védőálarcok/-maszkok, baseball sapkák.
41

Diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; folyóiratok és könyvek

megjelentetése elektronikus formában; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; foglalkozások
gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; folyóiratok publikálása; gyermekek intellektuális képességeinek
fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások;
gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos
oktatási és képzési szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; multimédia
publikációk; művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; képzés
és oktatás; oktatás és képzés biztosítása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési útmutatók kiadása;
oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási
anyagok kiadása; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú
összejövetelek rendezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási
kézikönyvek kiadása; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; oktatási programok szervezése; oktatási
szolgáltatások gyermekeket tanító pedagógusok számára; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára
játszócsoportok útján; oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni
foglalkoztató központokban; oktatási tananyagok kiadása; oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatások
szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; oktatójátékok szervezése; oktatókönyvek kiadása; oktatótanfolyamok biztosítása
fiatalok számára; oktatótanfolyamok lebonyolítása; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; oktatóvideók
készítése; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok
biztosítása; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás]; óvodás oktatás; összejövetelek szervezése az
oktatás területén; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sajátos igényekkel foglalkozó
asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szülők képzése gyermekneveléshez; tanítási, oktatási
tevékenységek szervezése; útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára;
coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában;
táboroztatás; tréningek biztosítása.
M1189
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Gyermekgondozási szolgáltatások; gyermekmegőrzési szolgáltatások; napközik; iskolakezdés előtt napközi

biztosítása; napközik biztosítása [nem iskolai]; tanítás után (délutáni) napközi biztosítása.
( 210 ) M 21 03174
( 220 ) 2021.09.03.
( 731 ) Fekete-Gyimesi Barbara, Pannonhalma (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31
35

Virágok; palánták; szárított virágok; virágdekorációk [szárított]; friss kerti gyógynövények.
Kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok szervezése és lebonyolítása; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámcélú bemutatók szervezése és
lebonyolítása; szakmai bemutatók rendezése; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,
nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: levendulavíz, levendulaolaj, levendulaolaj
kozmetikai használatra, kézműves szappanok, illatosító zsákocskák, illatszerek, illatszercikkek, illóolajok,
növényi illóolajok, illatanyagokkal töltött párnák, kozmetikumok, levendulás kozmetikumok, bőrápoló
kozmetikumok, masszázsolajak, virágvíz, aromatikus esszencia olajok, gyógynövények, ékszerek, illóolajjal
csepegtetett ékszerek, illatosított párnák, párnák, textilekből készült zsákok, levendulával töltött, textilekből
készült zsákok, textil faldíszek, textil asztalneműk, szalvéták [textilből], sminkeltávolító textilkorongok, nem
szőtt textilcikkek, konyharuhák [textil], háztartási textiláruk, textil szalvéták [asztalnemű], textilcikkek és azok
helyettesítői, szemmaszkok, ruházati cikkek, játékok, játékbabák, játék figurák, levendulával töltött játék figurák,
dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek, méz, levendulás méz, fűszerkeverékek, teák, keksz, levendulás keksz,
édességek, szárított gyógynövények, feldolgozott gyógynövények, virágok, palánták, szárított virágok,
virágdekorációk [szárított], friss kerti gyógynövények, szörpök/szirupok italokhoz, levendulás szörpök/szirupok
italokhoz.
41

Workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;

kulturális célú rendezvények szervezése; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; kulturális célú bemutatók,
kiállítások szervezése; oktatási célú bemutatók rendezése.
( 210 ) M 21 03175
( 220 ) 2021.09.03.
( 731 ) BERILL-ÉPÜLETKERÁMIA KFT., Nagykőrös (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 20
35

Urnák [temetkezési].
A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: szaniterek, kerámiaáruk építkezési célokra, kültéri kerámia burkolólapok, kerámia burkolólapok,
kerámia burkolóalapok kültéri falakhoz, kerámia burkolat és kövezés, urnák [temetkezési -], dísztárgyak
kerámiából, kerámiák háztartási használatra, kerámiadíszek, kerámiák konyhai használatra, kerámiafigurák,
kerámiából készült szobrocskák, kerámia dísztáblák.
( 210 ) M 21 03190
( 220 ) 2021.09.06.
( 731 ) Power Belt Hajtástechnikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kádár-Füzes Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 7

Csapágyak; csapágyak (gépalkatrészek); csapágyházak, csapágytokok [gépalkatrészek]; csövek

porszívókhoz; golyóscsapágyak; görgők, csigák, tárcsák; görgők, csigák, tárcsák [géprészek]; gőzkondenzátorok
[gépalkatrészek]; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez; hajtóláncok, nem szárazföldi járművekhez;
hevederek szállítószalagokhoz (1); hevederek szállítószalagokhoz (2); hidraulikus vezérlések gépekhez,
motorokhoz és hajtóművekhez; kardáncsuklók; konvejorok, szállítószalagok; mechanikus dobok, tekercsek
hajlékony tömlőkhöz; mezőgazdasági gépek; mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett;
műanyagfeldolgozó gépek; olajfinomító gépek; permetezőgépek; sűrített levegős gépek (1); sűrített levegős gépek
(2); szíjak gépekhez; szíjak motorokhoz és hajtóművekhez; szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei];
szívógépek ipari célokra; talajművelő gépek mezőgazdasági használatra; tejipari gépek; tengelyek gépekhez;
tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (1); tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (2);
tengelykapcsolók, tengelykötések [gépek]; tömítések [hajtóművek részei]; tömszelencék [géprészek]; vetőgépek;
vezetők, sínek gépekhez.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és
segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális
tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.
( 210 ) M 21 03191
( 220 ) 2021.09.06.
( 731 ) POWER BELT Hajtástechnikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kádár-Füzes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Csapágyak; csapágyak (gépalkatrészek); csapágyházak, csapágytokok [gépalkatrészek]; csövek

porszívókhoz; golyóscsapágyak; görgők, csigák, tárcsák; görgők, csigák, tárcsák [géprészek]; gőzkondenzátorok
[gépalkatrészek]; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez; hajtóláncok, nem szárazföldi járművekhez;
hevederek szállítószalagokhoz (1); hevederek szállítószalagokhoz (2); hidraulikus vezérlések gépekhez,
motorokhoz és hajtóművekhez; kardáncsuklók; konvejorok, szállítószalagok; mechanikus dobok, tekercsek
hajlékony tömlőkhöz; mezőgazdasági gépek; mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett;
műanyagfeldolgozó gépek; olajfinomító gépek; permetezőgépek; sűrített levegős gépek (1); sűrített levegős gépek
(2); szíjak gépekhez; szíjak motorokhoz és hajtóművekhez; szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei];
szívógépek ipari célokra; talajművelő gépek mezőgazdasági használatra; tejipari gépek; tengelyek gépekhez;
tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (1); tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (2);
tengelykapcsolók, tengelykötések [gépek]; tömítések [hajtóművek részei]; tömszelencék [géprészek]; vetőgépek;
vezetők, sínek gépekhez.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és
segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális
tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.
( 210 ) M 21 03288
( 220 ) 2021.09.16.
( 731 ) Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft., Hollóháza (HU)
( 740 ) Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; emlékművek nem

fémből.
21

Hollóháza eredetmegjelölés területéről származó eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai

célokra, főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és villák kivételével, megmunkálatlan vagy félig megmunkált
üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket, üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
( 210 ) M 21 03294
( 220 ) 2021.09.16.
( 731 ) Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÖKOINDUSTRIA
( 511 ) 35

Reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók

szervezése kereskedelmi célokra; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és
rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi
célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi értékesítési kiállítások
szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi és reklámcélú
rendezvények szervezése; kereskedelmi kiállítások megszervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások
szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; hirdetések és
reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; reklám- és promóciós anyagok
terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és
bérbeadása; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és
bérbeadása; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos közfigyelem felhívása céljából;
környezetvédelmi kérdésekre és kezdeményezésekre való társadalmi figyelemfelhívással kapcsolatos
reklámszolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások az
interneten keresztül; kereskedelmi menedzsment; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; elektronikus
kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; termékek és szolgáltatások
bemutatása; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése
kereskedelmi és reklámozási célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból;
üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti vagy kereskedelmi célú kiállítások
szervezése; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; virtuális kereskedelmi bemutatók
online levezetése.
41

Konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása

és rendezése; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés;
környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; környezeti témákkal kapcsolatos felnőttoktatási
szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatban.
( 210 ) M 21 03316
( 220 ) 2021.09.16.
( 731 ) ASPIAG Management AG, Widnau (CH)
( 740 ) Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SPAR HAZAI SZERETEM
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
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zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompotok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; aludttej; erjesztett tejes italok

étkezési célra; fermentált sült tej; földimogyoró tej alapú italok; kefir; kókuszdió tej alapú italok; kókusztej;
kókuszvaj; magas fehérjetartalmú tej; mandulatej; mandulatej alapú italok; margarin; milk shake-ek; mogyorótej;
mogyoróvaj; növényi alapú tejszín; rizstej; sűrített tej; szójatej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl;
tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermékek);
tejtermékek; túró; vaj; vajkrém; zabtej; étkezési olajok és zsírok.
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,
természetes édesítőszer; ízesítők/fűszerek; ételízesítő; zöldséges ízesítő; fűszeres ízesítő; fűszeres készítmények
ételekhez; fűszernövények; húslé, mártás, szaft; ízesítőszerek süteményekhez; ketchup; majonéz; marinádok
[fűszeres pácok]; mustár; nugát; paradicsomszósz; pesto; salátaöntetek; só élelmiszerek tartósítására; sűrítőszerek
főzéshez, szirupok; fűszerek, fűszersók, fűszervajak; jég [fagyott víz].
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

35

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

( 210 ) M 21 03338
( 220 ) 2021.09.21.
( 731 ) Baksa Csaba Gábor, Diósd (HU)
( 740 ) Dr. Sebők Levente-István Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Különleges rendezvények promóciója; koncertek promóciója [reklámozása]; zenei koncertek promóciója.

41

Lemezlovas [DJ] szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre;

vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; zenés előadások; zenés előadások szervezése; zenés koncertek; zenés
műsorok rendezése; zenés show-k rendezése; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenés
szórakoztató rendezvények szervezése; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése; jegyfoglalás
koncertekre; koncert szolgáltatások; koncertek bemutatása; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása];
koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások; koncertek szervezése; koncertek szervezése, lebonyolítása és
rendezése; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncertszolgáltatások; zenei koncertek szervezése és
lebonyolítása.
( 210 ) M 21 03352
( 220 ) 2021.09.22.
( 731 ) Mezinox-Metal Kft., Helvécia (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

Kerítések fémből, fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek, fémkerítés panelek, fémből készült

szerkezetek és hordozható építmények.
37

Kerítések javítása, kerítések felállítása; kerítések tisztítása; kerítések javítása és az ehhez kapcsolódó

karbantartási feladatok.
( 210 ) M 21 03353
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( 220 ) 2021.09.16.
( 731 ) LOUNGE DESIGN Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;
fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői
szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;
kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
marketingszolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek
készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri
reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;
termékminták, áruminták terjesztése; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati kommunikációs
szolgáltatások.
41

Elektronikus kiadványszerkesztés; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk;
szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai.
( 210 ) M 21 03528
( 220 ) 2021.10.11.
( 731 ) Gállos Ivett, Tét (HU)
( 546 )

( 511 ) 18

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.
40

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

élelmiszerek és italok tartósítása; bőrmegmunkálás; hímzés; nyeregkészítés, szíjgyártó munkák; ruhaanyagok
szabása; steppelés; textilanyagok kikészítése, appretúrája (1); textilanyagok kikészítése, appretúrája (2); varrás.
( 210 ) M 21 03588
( 220 ) 2021.10.18.
( 731 ) Frischmann László, Budapest (HU)
( 740 ) Sallai Károly, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és vanília, sáfrány, fahéj, kakaó, kardamon, bors, csilipaprika; jég [fagyott víz].
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 21 03604
( 220 ) 2021.10.19.
( 731 ) Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37
39

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

bérbeadása; elektromos autók bérbeadása.
( 210 ) M 21 03648
( 220 ) 2021.10.22.
( 731 ) Tibesz-Hús Kft., Verőce (HU)
( 541 ) TIBESZ-HÚS
( 511 ) 29
35

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; sertészsír; mangalicazsír; libazsír; kacsazsír.
Húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03649
( 220 ) 2021.10.22.
( 731 ) Tibesz-Hús Kft., Verőce (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
35

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; sertészsír; mangalicazsír; libazsír; kacsazsír.
Húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások.
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( 210 ) M 21 03705
( 220 ) 2021.10.29.
( 731 ) SEMMELWEIS Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Semmelweis VRTeleMED
( 511 ) 9

Virtuális valóság mozgásszimulátorok; adathordozón rögzített és letölthető szoftverek virtuális képek

előállítására.
38

Virtuális szolgáltatások biztosítása számítógép használók közti valós idejű interakciókhoz.

41

Oktatás, képzések; virtuális valóság alapú terápiák oktatása; tréningek terapeuták számára; elektronikus

publikációk [nem letölthető].
42

Számítógépprogramok fejlesztése kísérletek vagy kísérlet-sorozatok szimulálására, virtuális optikai

laboratóriumban; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának
biztosítása.
44

Orvosi, pszichoterápiái szolgáltatások; fóbiák kezelésére irányuló eljárások [pszichoterápiás szolgáltatások];

orvosi diagnosztikai szolgáltatások, diagnosztikai célú tesztelés és elemzés; virtuális valóság technológiára épülő
diagnosztikai tesztelés; diagnosztikai és kezelési célú orvosi vizsgálatok.
( 210 ) M 21 03741
( 220 ) 2021.11.08.
( 731 ) Nemes Miklós, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Ruházati cikkek; cipők; fejfedők.

29

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

zöldségek; zselék; lekvárok (dzsemek); kompótok; tojások; tej; sajt; vaj; joghurt; kakaós tejital; reggeli kakaós
tejital; reggeli tejital; vaníliás tejital; reggeli tejitalok; étkezési olajok és zsírok.
30

Kávé; tea; kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; édes kekszek; sós kekszek;

reggeliző pelyhek; müzliszeletek; natúr müzliszelet; gyümölcsös müzliszelet; csokis müzliszelet; joghurtos
müzliszelet; péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; pudingok, kenyér.
( 210 ) M 21 03761
( 220 ) 2021.11.09.
( 731 ) Mannheim Anett Mária, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Paradicsomkészítmények, paradicsomszósz, szárított paradicsom, aszalt paradicsom, sült paradicsom,

paradicsom pesto.
( 210 ) M 21 03769
( 220 ) 2021.11.09.
( 731 ) Váczi Ügyvédi Iroda, Győr (HU)
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( 541 ) VUI
( 511 ) 45

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

kapcsolatos jogi tanácsadás; egyeztetési, közvetítési és békéltetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése;
franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; ipari
tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk biztosítása; jogi információk
összeállítása; jogi információs szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások;
jogi kutatás; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szolgáltatások
a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi
szolgáltatások vállalatok alapításával és bejegyzésével kapcsolatban; jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel
kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; közvetítés jogi
eljárásoknál; perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; pro bono jogi
szolgáltatások; tanácsadás peres ügyekben; tanácsadás személyes jogi ügyekkel kapcsolatban; ügyvédi
szolgáltatások; végrendeletekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03773
( 220 ) 2021.11.09.
( 731 ) Váczi Ügyvédi Iroda, Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 45

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

kapcsolatos jogi tanácsadás; egyeztetési, közvetítési és békéltetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése;
franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; ipari
tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk biztosítása; jogi információk
összeállítása; jogi információs szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások;
jogi kutatás; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szolgáltatások
a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi
szolgáltatások vállalatok alapításával és bejegyzésével kapcsolatban; jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel
kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; közvetítés jogi
eljárásoknál; perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; pro bono jogi
szolgáltatások; tanácsadás peres ügyekben; tanácsadás személyes jogi ügyekkel kapcsolatban; ügyvédi
szolgáltatások; végrendeletekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03796
( 220 ) 2021.11.10.
( 731 ) Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

2021. október 13-i elsőbbséggel (M2103554 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

ismeretterjesztő könyvsorozatok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].
26

2021. október 13-i elsőbbséggel (M2103554 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

díszjelvények, kitűzők.
35

Ajándéktárgyakkal, üveg, porcelán, kerámia tárgyakkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások; bögrékkel, üvegekkel, tányérokkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;
ruházati cikkekkel történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal, hátizsákokkal,
sportfelszerelésekkel, túrafelszerelésekkel, történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;
papírárukkal, matricákkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; törölközőkkel, ernyőkkel,
terítőkkel, pokrócokkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.
41

2021. október 13-i elsőbbséggel (M2103554 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
43

2021. október 13-i elsőbbséggel (M2103554 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
( 210 ) M 21 03808
( 220 ) 2021.11.11.
( 731 ) ADAMA Makhteshim Ltd., Beer Sheva (IL)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) PALATIN
( 511 ) 5

Peszticidek; rovarirtók; inszekticidek; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).

( 210 ) M 21 03809
( 220 ) 2021.11.11.
( 731 ) ADAMA Makhteshim Ltd., Beer Sheva (IL)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) GALANIT
( 511 ) 5

Peszticidek; rovarirtók; inszekticidek; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).

( 210 ) M 21 03815
( 220 ) 2021.11.11.
( 731 ) Productum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tatabánya (HU)
( 740 ) Dr. Ambrus Réka, Budapest
( 541 ) Odüsszeusz Akadémia
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 03816
( 220 ) 2021.11.11.
( 731 ) Productum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tatabánya (HU)
( 740 ) Dr. Ambrus Réka, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 03851
( 220 ) 2021.11.16.
( 731 ) UAB Furniture1, Vilnius (LT)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) bútor1
( 511 ) 35

Bútorok kis- és nagykereskedelme; bútorok online kereskedelme.

( 210 ) M 21 03869
( 220 ) 2021.11.17.
( 731 ) WSB Zrt., Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 03877
( 220 ) 2021.11.17.
( 731 ) SHANDONG CHUNWANG FOOD TECH. CO., LTD, Linyi, Shandong (CN)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Mogyoróvaj; mogyorók, elkészített; földimogyoró, elkészítve; gyümölcs csipsz; zöldségkonzervek;

gyümölcs alapú snackek; magvak, elkészítve; gyümölcskonzervek; ízesített mogyorók, diók; napraforgómag,
elkészítve.
( 210 ) M 21 03893
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) Teng Wei Jie, Budapest (HU)
( 740 ) Setétné Dr. Boda Erika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); zacskók
M1199

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 10. szám, 2022.05.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
csomagolásra papírból vagy műanyagból; nyomdabetűk; klisék.

24

Címkék textilből; mintás vászon; műselyem szövetek; nem szőtt textíliák; poháralátétek textilből; rugalmas

elasztikus szövetek; ruházatra varrható textilcímkék; tányéralátétek textilből; tányéralátétek söröspoharakhoz
textilből; vászon; ágy- és asztalneműk.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 21 03985
( 220 ) 2021.11.23.
( 731 ) Panna Cocktail Kft., Nagytarcsa (HU)
( 740 ) Kocsis István Zsolt, Budapest
( 541 ) IceDog
( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; jég [fagyott víz].
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 21 03998
( 220 ) 2021.11.23.
( 731 ) NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TOFFINI
( 511 ) 29

Tofu; tofus pogácsák; tofu-alapú rágcsálnivalók; nem fagyasztott tofu (tofu nao); tofu rudacskák; sült tofu

szeletek [aburaage]; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójabab, feldolgozva; szójababkonzervek;
szójapogácsák; szójatej; szója (tartósított); szója [előkészített]; erjesztett szójabab [natto]; szója chips; szójaalapú
ételszeletek; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek),
kompótok; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok; kefir [tejes ital]; aludttej; cottage cheese; erjesztett tejes
italok étkezési célokra; növényi alapú tejszín; sűrített tej; tejföl; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok;
tejsavó; tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; túró [quark]; vajkrém.
30

Szójaszószok; szójabab pástétom; szójabab krém [ételízesítő]; rizs, tészta és metélt; lisztek és más

gabonakészítmények; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok;
almaszósz [ízesítők/fűszerek]; chutney [fűszeres ízesítő]; darált fokhagyma [fűszer]; fűszeres készítmények
ételekhez; gyömbér [fűszer]; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; harissa [ízesítő]; mustár; piccalilli (zöldséges, fűszeres
szósz); szirupok és melasz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tamarind [ízesítő]; vörösáfonya-szósz
[ízesítők/fűszerek].
( 210 ) M 21 04005
( 220 ) 2021.11.24.
( 731 ) Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)
( 546 )
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Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, ízesített borok, bor alapú italok.

( 210 ) M 21 04012
( 220 ) 2021.11.24.
( 731 ) Lukács József, Eger (HU)
( 740 ) Dr. Halmos András, Eger
( 541 ) Magasan a legjobb!
( 511 ) 7

Acél emelők; állvány emelők; állványok hidraulikus emelőkhöz; anyagmozgató emelők, liftek; csavaros

emelők; csigahajtóműves kézi emelők; csörlők, emelőgépek; daruk [emelő és felvonó szerkezetek]; elektromos
emelők; elektromos emelők szárazföldi járművek mozgatásához, parkolásához és tárolásához; emelő állványok;
emelő berendezések; emelő csatolmányok szárazföldi járművekhez; emelő és felvonóberendezések, liftek és
mozgólépcsők; emelő készülékek; emelő platformok; emelő robotok; emelőállványok; emelőasztal-állványok;
emelőasztalok; emelőcsigák [gépek]; emelőfogók darukhoz; emelőgépek, felvonók [liftek]; emelőgépek textíliák
kezeléséhez; emelőgerendák [gépek]; emelőgerendák [gépek részei]; emelők anyagokhoz; emelők hajók
tároláshoz; emelők járművekhez; emelők platformos teherautókhoz; emelőrámpák; emelőszerkezetek [gépek];
flexibilis elektromos emelők; fogasléces emelők; gabona emelők [gépeken]; hidraulikus emelő-feszítők
[vészhelyzeti és mentési célokra]; hidraulikus emelő készülékek; hidraulikus emelők; hidraulikus emelőrámpák;
hidraulikus emelőszerkezet; hidraulikus extenziós emelők [vészhelyzeti és mentési célokra]; homlokfogaskerekes
kézi emelők; hordozható csuklós emelők, munkaállványok [hidraulikus]; hordozható csuklós emelők,
munkaállványok [elektromos]; járművekhez csatlakoztatható emelőplatformok; karos emelők darukhoz; karos
emelők emelőgépekhez; keretek mint hidraulikus emelők alkatrészei; kosarak hidraulikus emelőgépekhez;
mechanikus emelők; mechanikus és hidraulikus emelők, felvonók; mechanikus és pneumatikus
emelőberendezések; mechanikus sínezésű emelő szállítószalagok; mobil emelőpadlók, csuklós emelők;
mozgatható emelő futószalagok; mozgatható emelőpadlók, munkaállványok; ömlesztett anyagok szállításához
használt emelőgépek; pneumatikus emelőberendezések [gépek]; pneumatikus emelők; pneumatikus emelőzsákok
[vészhelyzeti és mentési célokra]; racsnis emelők; rakomány kezeléséhez használt emelőgépek; tároló
polcozatokhoz használatos emelő platformok; távirányítású emelőgépek; teherfelvonók, emelők, csörlők;
teherszállító [emelő] gépek; termékkezelési mechanizmusokat tartalmazó emelő csatolmányok; utánfutóra szerelt
hidraulikus emelők; villamos emelődobok; vödrök emelő szállítószalagokhoz.
39

Emelővillás targoncák bérbeadása; emelőpaddal felszerelt járművek bérbeadása; önjáró emelőpadok

bérbeadása szállítási célra; utasok légi szállításának megszervezése; utasok légi szállítása; utasszállítás légi úton;
teheráruk légi szállításának megszervezése; légijárművek lízingelése; légijárművek bérbeadása; légiközlekedési
szolgáltatások áruszállításhoz; légiközlekedési szolgáltatások teherszállításhoz; légitársaságok check-in
szolgáltatásai; légitársaságok szállítási szolgáltatásai; légi utazások szervezése; légi utazási szolgáltatások; légi
utazási [foglalási] szolgáltatások; légi utasszállítási szolgáltatások; légi utasszállítás; légi teherszállítási
szolgáltatások; légi teherszállítás; légi szállítmányok berakodása; légi szállítmányok be- és kirakodása; légi
szállítási szolgáltatások; légi szállítás megszervezésére vonatkozó szolgáltatások; légi szállítás megszervezése;
légi szállítás; légi rakománytovábbítás; légi rakományszállítási szolgáltatások; légi rakományok szállítása; légi
poggyászszállítás; légi közlekedésre szolgáló járművek és berendezések kölcsönzése; légi járművek bérbeadása;
légi csomagszállítás megszervezése; légi charter szolgáltatások; légi charter közvetítői szolgáltatások; légi
áruszállítási szolgáltatások; légi áruszállítás; értéktárgyak légi szállítása; csomagok légi kézbesítése.
( 210 ) M 21 04031
( 220 ) 2021.11.26.
( 731 ) Participatio Környezetpolitikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HR Next
( 511 ) 35
41

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
M1201

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 10. szám, 2022.05.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 21 04041
( 220 ) 2021.11.29.
( 731 ) Boxigén Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;

étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők por formában; étrend-kiegészítők sportolók
számára; fehérjekiegészítő turmixok; protein étrend-kiegészítők; porított fehérje étrend-kiegészítők.
( 210 ) M 21 04084
( 220 ) 2021.12.01.
( 731 ) Martinecz Beatrix, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 210 ) M 21 04139
( 220 ) 2021.12.07.
( 731 ) Szabó Gyula, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Bőrápoló készítmények; dezodorok; dörzsölő készítmények a testen történő használatra; esszenciális olajok;

folyékony szappanok; fürdőgolyók; fürdősók; illatszer készítmények; készítmények borotválkozáshoz;
kölnivizek; masszírozáshoz használt olajak; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; olajok test- és
szépségápoláshoz; parfümök; sampon; szappanok; tusfürdők.
18

Aktatáskák; alkalmi kistáskák; alkalmi táskák [clutch]; bérlettartók; bevásárlótáskák; boston táskák; bőr és

irha kulcstartó tokok; bőr irattartók; bőrből készült kézitáskák; bőrből készült táskák és pénztárcák; bőröndök,
útitáskák [poggyász]; bőrszíjak; diplomatatáskák; ernyők, esernyők; estélyi kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák;
iskolatáskák; kártyatartó tárcák; neszesszerek; pelenkázótáskák; pénztárcák, erszények; piperetáskák üresen;
retikülök; satchel táskák; sporttáskák; strandtáskák; táskák, kézitáskák; válltáskák, tarisznyák; vászontáskák.
25

Alsóruházat, fehérneműk; bakancsok, csizmák; baseball sapkák; blézerek; blúzok; bőrcipők;

csokornyakkendők; derékszíjak, övek; divatos kalapok, fejkendők; esküvői ruhák; esőköpenyek, esőkabátok;
estélyi ruházat; farmerruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és
fürdőnadrágok; férfi és női lábbeli; férfi, női és gyermek ruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; hálóruhák,
alváshoz használt ruhák; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; kardigánok; kendők [ruházat]; kesztyűk; köntösök,
pongyolák; kötöttáruk [ruházat]; melegítőfelsők; melegítőnadrágok; menyasszonyi ruhák; nyakkendők;
nyaksálak; öltönyök; papucsok; pólóingek, kötött ingek, pólók; pulóverek; sapkák; sportruházat; strandkalapok;
szandálok; szoknyák; zakók, dzsekik; zoknik és harisnyák; zsebkendők.
( 210 ) M 21 04145
( 220 ) 2021.12.08.
( 731 ) Létai János Gergely, Szolnok (HU)
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( 546 )
( 511 ) 36
45

Tüzesetekkel kapcsolatos biztosítási konzultációs szolgáltatások, tűzbiztosítás.
Biztonságtechnikai, mentési és biztonsági szolgáltatások, munkavédelmi tanácsadás, munkavédelmi

előírásokra vonatkozó tanácsadás, tűzoltás.
( 210 ) M 21 04146
( 220 ) 2021.12.08.
( 731 ) Bozsó Tibor, Gárdony (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Dióbél, dióolaj, dióféle- alapú krémek, konyhakész dió, dió alapú snack- ételek.

31

Friss diók, nyers diófélék.

43

Ideiglenes szállásadás, étel- és italellátás.

( 210 ) M 21 04147
( 220 ) 2021.12.07.
( 731 ) Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 21 04149
( 220 ) 2021.12.08.
( 731 ) Ármos Zoltán, Dunavecse (HU)
( 546 )

( 511 ) 12
28

Távirányítós járművek, nem játékszerek.
Horgászfelszerelés.

( 210 ) M 21 04201
( 220 ) 2021.12.14.
( 731 ) Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft., Kistelek (HU)
( 740 ) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Előhűtött vagy gyorsfagyasztott, sajtot tartalmazó baromfihús; sajtot tartalmazó baromfihús készítmények;

sajtot tartalmazó tejtermékek panírozva vagy anélkül, nyersen, hőkezelve, elősütve vagy készre sütve; sajtot és
fűszereket, tej alapú, állati alapú, gabona alapú, valamint növényi alapú összetevőket, töltelékeket tartalmazó,
vagy töltelék nélküli, más élelmiszerekkel társított tartósított, nyers, kész- és félkész ételek.
( 210 ) M 21 04211
( 220 ) 2021.12.15.
( 731 ) Ocela Tibor, Mátrafüred (HU)
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( 546 )

( 511 ) 39

Turizmus; szállítás; utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése; idegenvezetési

szolgáltatások.
43

Vendéglátás, étel és ital catering; éttermi szolgáltatások.

( 210 ) M 21 04245
( 220 ) 2021.12.16.
( 731 ) Ed.Haas Hungaria Kft., Győr (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
32

Vitaminkészítmények.
Készítmények italok előállításához; pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz;

alkoholmentes gyümölcsitalok; gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; termékek
ásványvizek, szénsavas vizek előállításához.
( 210 ) M 21 04246
( 220 ) 2021.12.16.
( 731 ) Beke Péter László, Tárnok (HU)
( 740 ) Dr. Berényi Krisztina, Budapest
( 541 ) Olajdoki
( 511 ) 4

Kenőanyagok; motorolaj; motorolajok.

( 210 ) M 21 04344
( 220 ) 2021.12.23.
( 731 ) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basel (CH)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) THERAZO
( 511 ) 1

Mezőgazdaságban, kertészetben és erdőgazdálkodásban használt biológiai anyagok; biostimulánsok

növények számára; növényerősítő készítmények, vegyi készítmények stresszkezeléshez növényekben; biológiai
készítmények stresszkezeléshez üzemben; növénynövekedést szabályozó vegyi készítmények; növénynövekedést
szabályozó biológiai készítmények; magvak kezelésére szolgáló vegyi készítmények; magvak kezelésére szolgáló
biológiai készítmények; nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra szolgáló segédanyagok; műtrágyák,
trágyák; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyszerek.
5

Féregirtó szerek; rovarirtó szerek (inszekticidek); gombaölőszerek (fungicidek); gyomirtó szerek

(herbicidek); fonálféregölő szerek (nematicidek).
( 210 ) M 21 04383
( 220 ) 2021.12.29.
( 731 ) WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PamutLabor
( 511 ) 25

Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,
M1204
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kötött ingek, pólók; nyomtatott pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek.

35

Nagykereskedelmi rendelési szolgáltatások; nyomtatott anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; szövetanyagokkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi ruházati csomagküldési szolgáltatások; kiskereskedelmi
csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat
területén; nyomtatott anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi
bolti szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; szövetanyagokkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai eszközökkel kapcsolatban; művészanyagokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; műalkotásokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
művészanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; rendelési szolgáltatások; műalkotásokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok,
képek, művészi képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, párnahuzatok,
párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák csecsemők és
kisgyermekek számára.
40

Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; digitális nyomtatás; digitálisan tárolt képek és fényképek nyomtatása;

díszítő minták ajándékcsomagolásra való nyomtatása; fénykép gravírozás ruházati cikkekre; fénykép gravírozás
szövetekre; gyapjúnyomtatás, nyomtatás gyapjúra; magasnyomtatás; mélynyomtatás; mintanyomás; minta
nyomtatási szolgáltatás; mintanyomás textíliákra; mintanyomás szőnyegekre; nyomtatás textilekre; nyomtatási
szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; pólónyomás, pólónyomtatás; reklámanyagok nyomtatása;
ruházat nyomása díszítő mintákkal megrendelésre; szitanyomás; fénykép gravírozás háztartási cikkekre; fénykép
gravírozás nyomtatványokra; fénykép gravírozás papírra; képek tárgyakra való nyomtatása; portrényomtatás.
( 210 ) M 22 00011
( 220 ) 2022.01.04.
( 731 ) Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 22 00014
( 220 ) 2022.01.04.
( 731 ) BIOEXTRA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. M. Tóth Balázs ügyvéd, Budapest
( 541 ) Ferrovit
( 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.
( 210 ) M 22 00015
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( 220 ) 2022.01.04.
( 731 ) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Rueil-Malmaison (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) MUREVA
( 511 ) 9

Tudományos, elektromos és elektronikus eszközök és műszerek elektromos áram szállítására, szolgáltatására,

átalakítására, felhalmozására, szabályozására, szűrésére, mérésére, jelzésére, ellenőrzésére vagy működtetésére,
az ilyen eszközök és műszerek elektromos vagy elektronikus alkatrészei, nevezetesen gyűjtősínek, elektromos
kábelek, biztosítékok, indítók, időzítők, biztonsági kapcsolók, nyomáskapcsolók, panelek, terhelési központok,
kapcsolótáblák, elektromos mérőberendezések, érzékelők, elektromos járművek vezérlői; vezérlőpanelek;
elektromos csatlakozók és aljzatok; elektromos konnektorok; mozgatható aljzatok; több csatlakozóaljzat-blokkok;
megszakító panelek; elektromos áramköri kapcsolók; elektromos áramkapcsolók; villanykapcsolók; elektromos
kapcsolók; fényérzékelőket és kapcsolókat tartalmazó fényrendszerek; túlfeszültség-védők; vezeték nélküli és
vezetékes vezérlőket, világítást tartalmazó épület és otthon automatizálási rendszerek; távoli megszakító vezérlő
kapcsolók; elektromos készülékek, töltőállomások elektromos járművek töltéséhez; mozgásérzékelők; biztonsági
rendszerek; hőérzékelők; kábelcsatlakozók; rolókhoz, paravánokhoz, függönyökhöz, redőnyökhöz, ablakokhoz,
ajtókhoz, garázsajtókhoz, kapukhoz és rácsokhoz használt motorok vezérlésére és távvezérlésére szolgáló
elektromos vagy elektronikus készülékek és műszerek.
( 210 ) M 22 00017
( 220 ) 2022.01.04.
( 731 ) Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) Millenáris
( 511 ) 35

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

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 22 00031
( 220 ) 2022.01.06.
( 731 ) Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 22 00035
( 220 ) 2022.01.06.
( 731 ) Mikes György Ádám, Tokaj (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GÉNKAPOCS
( 511 ) 45

Genealógiai kutatás; genealógiai szolgáltatások.

( 210 ) M 22 00043
( 220 ) 2022.01.07.
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( 731 ) Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

( 740 ) Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések

kölcsönzése; könyvtári szolgáltatások; művészeti alkotások bérbeadása; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; színpadi díszletek
kölcsönzése; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; tolmács szolgáltatások; testnevelés;
zenei produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; időmérés sporteseményeken; nem reklámcélú szövegek
publikálása; tornatanítás.
( 210 ) M 22 00044
( 220 ) 2022.01.07.
( 731 ) Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések

kölcsönzése; könyvtári szolgáltatások; művészeti alkotások bérbeadása; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; színpadi díszletek
kölcsönzése; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; tolmács szolgáltatások; testnevelés;
zenei produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; időmérés sporteseményeken; nem reklámcélú szövegek
publikálása; tornatanítás.
( 210 ) M 22 00045
( 220 ) 2022.01.07.
( 731 ) Agrár és Húsipari Kft., Kiskőrös (HU)
( 541 ) L'OraSol
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok.
( 210 ) M 22 00047
( 220 ) 2022.01.09.
( 731 ) Seres Dániel, Budapest (HU)
( 546 )
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Idegenvezetés; idegenvezetői szolgáltatások; egyéni idegenvezetői szolgáltatások; idegenvezetési

szolgáltatások; kirándulások, egynapos utak és városnéző túrák szervezése; kirándulások szervezése turisták
számára; körutak és városnézések megszervezése és lebonyolítása; utazásszervezés, túraszervezés; városnézés
[turizmus]; városnézések megszervezése; szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz; városnéző körutak és
egynapos kirándulások tervezése és szervezése; városnéző körutak szervezése; városnéző túrák szervezése,
lebonyolítása; városnéző utak, körutak szervezése; városnézések vezetése; városnéző körutak és kirándulások
szervezése; városnéző körutak szervezése üdülési csomagok részeként; városnéző túrák szervezése; utazások,
túrák szervezése.
( 210 ) M 22 00048
( 220 ) 2022.01.09.
( 731 ) Seres Dániel, Budapest (HU)
( 541 ) Bp Beyond
( 511 ) 39

Egyéni idegenvezetői szolgáltatások; idegenvezetési szolgáltatások; városnézések megszervezése;

városnézések vezetése; városnéző körutak és egynapos kirándulások tervezése és szervezése; kirándulások, túrák,
társasutazások szervezése; körutak és városnézések megszervezése és lebonyolítása; túrák szervezése; városnéző
túrák szervezése, lebonyolítása.
( 210 ) M 22 00052
( 220 ) 2022.01.09.
( 731 ) Dr. Boros Anita, Porcsalma (HU)
( 541 ) AW Cosmetics
( 511 ) 1

Antioxidánsok kozmetikumok gyártásában való használatra; kozmetikumok gyártásához használt

teakivonatok; vitaminok kozmetikumok gyártásában történő felhasználásra.
3

Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; balzsamok nem

gyógyászati célokra; basma [kozmetikai színező]; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő
krémek; cédrusolaj; dekormatricák kozmetikai használatra; esszenciális citromolaj (1); esszenciális citromolaj (2);
esszenciális olajok; fehérítő sók; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fitokozmetikai
készítmények; fogfehérítő csíkok; gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra;
izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra; kollagénkészítmények
kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények
fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek;
kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz; krémek bőrökhöz; levendulaolaj; levendulavíz;
mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra;
masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; micellás víz;
műszempillák; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai célokra; olajok
parfümökhöz és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra;
összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; parfümvizek, illatosított vizek; petróleumzselé
kozmetikai célokra; pézsma [illatszer]; ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műszempillákhoz;
rózsaolaj; smink (1); smink (2); sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító
készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szemöblítők, nem
gyógyászati használatra; színezékek pipere használatra; szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítők; testápolási cikkek;
testcsillám; testfestékek (kozmetikumok); tisztító tejek kozmetikai használatra; vatta kozmetikai használatra;
vattapálcikák kozmetikai célokra; virágkivonatok [illatszerek]; zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok
kozmetikai célokra.
4

Lanolin kozmetikumok gyártásához; lignit; ligroin; méhviasz; méhviasz kozmetikai szerek gyártásához.

42

Kozmetikai kutatás.

44

Szépségszalonok.

M1208

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 10. szám, 2022.05.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 22 00053
( 220 ) 2022.01.09.
( 731 ) Dr. Boros Anita, Porcsalma (HU)
( 541 ) Anita Winey Cosmetics
( 511 ) 1

Antioxidánsok kozmetikumok gyártásában való használatra; kozmetikumok gyártásához használt

teakivonatok; vitaminok kozmetikumok gyártásában történő felhasználásra.
3

Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; balzsamok nem

gyógyászati célokra; basma [kozmetikai színező]; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő
krémek; cédrusolaj; dekormatricák kozmetikai használatra; esszenciális olajok; fehérítő sók; fehérítő
[színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő csíkok;
gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló
szappan; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra; kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai célú
folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények
fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz;
kozmetikumok szemöldökhöz; krémek bőrökhöz; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan;
mandulatej kozmetikai használatra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra; masszázs zselék, gélek, nem
gyógyászati célokra; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; micellás víz; műszempillák; naptejek;
napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és
illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra; összehúzó/vérzéselállító szerek
kozmetikai használatra; parfümvizek, illatosított vizek; petróleumzselé kozmetikai célokra; pézsma [illatszer];
ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; sminkeltávolító
készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító,
sminklemosó készítmények; szemöblítők, nem gyógyászati használatra; színezékek pipere használatra;
szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítők; testápolási cikkek; testcsillám; testfestékek (kozmetikumok); tisztító tejek
kozmetikai használatra; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; virágkivonatok
[illatszerek]; zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra; esszenciális citromolaj [1];
esszenciális citromolaj [2]; smink [1]; smink [2].
4

Lanolin kozmetikumok gyártásához; lignit; ligroin; méhviasz; méhviasz kozmetikai szerek gyártásához.

42

Kozmetikai kutatás.

44

Szépségszalonok.

( 210 ) M 22 00055
( 220 ) 2022.01.08.
( 731 ) Zou Shunpeng, Budapest (HU)
( 541 ) Peng Ge Learning Center
( 511 ) 35
41

Kulturális és oktatási csereprogramok ügyintézése.
Angol nyelvű oktatási szolgáltatások; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése;

egyetemi oktatási szolgáltatások; elemi oktatási szolgáltatások; második nyelv oktatása; oktatás biztosítása;
oktatás és tanítás; oktatás, tanítás; oktatási tanácsadási szolgáltatások; online oktatás biztosítása; oktatási
szolgáltatások nyújtása; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú
kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú
bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; fordítás és tolmácsolás; tolmács- és fordítói
szolgáltatások; tolmács szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00056
( 220 ) 2022.01.08.
( 731 ) Zou Shunpeng, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35
41

Kulturális és oktatási csereprogramok ügyintézése.
Angol nyelvű oktatási szolgáltatások; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése;

diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; egyetemi oktatási szolgáltatások; egyetemi
vagy főiskolai oktatás; felső tagozatosok oktatása; idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
iskolai szolgáltatások [oktatás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás);
karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási
szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); képzés és oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzési
vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; oktatás biztosítása; oktatás és
tanítás; oktatás, tanítás; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú
konferenciák szervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási
előadások szervezése; oktatási értékelési szolgáltatások; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási és képzési
szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatáskutatás; fordítás és
tolmácsolás; tolmács- és fordítói szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00058
( 220 ) 2022.01.08.
( 731 ) Karli Róbert, Siklós (HU)
( 541 ) Csillagmesék
( 511 ) 41

Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 22 00059
( 220 ) 2022.01.07.
( 731 ) Juventus Hotel Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Juventus Hotel
( 511 ) 43

Bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes

szállás biztosítása; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szállásadás; ideiglenes szállásadó
szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás; ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállások; recepciós
szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; személyzettel ellátott lakóhelyek biztosítása [ideiglenes
szállásadás]; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes elszállásolás biztosítása; recepciós
szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; elszállásolási szolgáltatások;
szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; átmeneti
szállás biztosítása; átmeneti szállások kiadása; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].
( 210 ) M 22 00068
( 220 ) 2022.01.10.
( 731 ) BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

( 210 ) M 22 00113
( 220 ) 2022.01.13.
( 731 ) CAN Technologies, Inc., Wayzata, Minnesota (US)
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 541 ) LECKER
( 511 ) 31

Mezőgazdasági termények, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és feldolgozatlan gabonafélék és magok;

friss gyümölcsök és zöldségek; természetes növények és virágok; élő állatok; állateledelek; maláta.
( 210 ) M 22 00144
( 220 ) 2022.01.17.
( 731 ) Pörcz László Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 43

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

felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi
szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; italszolgáltatás
biztosítása; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ételés italkészítés; ételek és italok felszolgálása; étel- és italkészítési szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások;
pub szolgáltatások; kávézói szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00147
( 220 ) 2022.01.18.
( 731 ) Ádám Zoltán Imre, Budapest (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Szentendre
( 552 )

( 511 ) 20

Műanyag rögzítőanyagok; műanyag szorítógyűrűk; ruhára varrható műanyag vagy gumi címkék; műanyag

csipeszek, kapcsok; műanyag címkék; nem fémből készült kapcsok.
25

Baseball sapkák.

35

Franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise létrehozásával és

működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez;
franchise-zal kapcsolatos üzleti ügyek adminisztrációja; segítségnyújtás franchise rendszerű kereskedelmi
üzletvitelhez; merchandising szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi
és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: műanyag rögzítőanyagok, műanyag szorítógyűrűk, ruhára varrható
műanyag vagy gumi címkék, műanyag csipeszek, kapcsok, műanyag címkék, nem fémből készült kapcsok,
baseball sapkák.
( 210 ) M 22 00169
( 220 ) 2022.01.19.
( 731 ) BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) VERNET
( 511 ) 29

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

( 210 ) M 22 00170
( 220 ) 2022.01.19.
( 731 ) BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

( 210 ) M 22 00207
( 220 ) 2022.01.24.
( 731 ) Erdélyi Ferenc, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 35

Hírességek promóciós menedzselése; menedzsment támogatás; zenei előadók üzleti menedzsmentje;

zenészek üzleti menedzsmentje; koncertek promóciója [reklámozása]; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti
konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások;
személyzeti menedzsment; menedzsment tanácsadás; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: média tartalmak,
hűtőmágnesek, bevásárló szatyor, táska, írószerek, papír-írószer áruk, matricák, táskák, kézitáskák, kulcstartók,
ernyők, esernyők, bögrék, korsók, poharak [ivóedények], poharak (röviditalokhoz), kulacsok [üresen], ruházati
cikkek, férfi, női és gyermek ruházat, karszalagok, karkötők, karperecek, sporttáskák, tornazsákok.
41

Zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; helyfoglalás koncertre; koncert szolgáltatások;

koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése;
koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncertszolgáltatások; popzenei koncertek szervezése; szórakoztatási
szolgáltatások koncertelőadások formájában; zenei koncertek bemutatása; zenei koncertek szervezése és
lebonyolítása; zenés koncertek; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; közösségi kulturális
rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése
és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; művészek fellépésének lefoglalása
rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); szabadidős rendezvények megszervezése; szórakoztatási
célú rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése
formájában; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott
tájékoztatás; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; táncos rendezvények; zenei rendezvények
szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok
szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; audio- és
vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; zenei produkciók; zenei produkciós
szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; rekreációs, szabadidős
fesztiválok szervezése.
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( 210 ) M 22 00209
( 220 ) 2022.01.24.
( 731 ) Kakuszi Zsolt, Kiskőrös (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 22 00220
( 220 ) 2022.01.24.
( 731 ) Benkőné Loch Enikő, Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségápolás; szépségápolás emberek részére; szépségápolási

kezelések; lábak szépségápolása; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás az interneten keresztül a
test- és szépségápolás területén; emberi higiéniai és szépségápolási berendezések bérbeadása; kozmetikai kezelés;
kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai arc- és testkezelési
szolgáltatások; kozmetikai célú bőrbarnítási szolgáltatás [emberi használatra]; kozmetikai szolgáltatások;
kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai termékek felvitele az arcra;
kozmetikai termékek felvitele a testre; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai testápoló
szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikai vizsgálat; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; fodrászat;
manikűr és pedikűr szolgáltatások; masszázs szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00224
( 220 ) 2022.01.25.
( 731 ) Zala Grill & Fruit Kft., Hévíz (HU)
( 546 )

( 511 ) 29
35

Saját receptek alapján készült hamburgerek, előkészített ételek, készételek, hús és hústermékek.
Saját receptek alapján készült termékek, nevezetesen hamburgerek, BBQ szendvicsek, wrapok, quasadillák,

valamint az ehhez kapcsolódó egyéb termékek értékesítése.
43

Vendéglátás, étel- és italellátás.

( 210 ) M 22 00226
( 220 ) 2022.01.24.
( 731 ) Fekete László, Csolnok (HU)
( 541 ) A Világ Legerősebb Családja
( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.
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( 210 ) M 22 00229
( 220 ) 2022.01.25.
( 731 ) Tündérerdő Kft., Biatorbágy (HU)
( 541 ) Tündérerdő
( 511 ) 41

Esküvői szórakoztatás megszervezése; csapatépítés (oktatás); csoportos rekreációs, szabadidős

tevékenységek szervezése; szabadidős és képzési szolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; vállalati rendezvények (szórakoztatás); meditációs
képzés, tréning; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás];
vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás).
43

Esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; helyszínek

biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; vendéglátás szervezése
születésnapi bulik számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos
szolgáltatások.
45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése; egyházi esküvői szolgáltatások; felekezeten kívüli, nem

vallásos polgári esküvői szertartások megszervezése és lebonyolítása; polgári esküvők lebonyolítása.
( 210 ) M 22 00233
( 220 ) 2022.01.26.
( 731 ) Borsóház Kft., Solymár (HU)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 10

Ortopédiai cikkek és eszközök, ortopédiai berendezések és felszerelések, gyógyászati rehabilitációs

készülékek és eszközök, edzőeszközök és edzőkészülékek gyógyászati rehabilitációs célokra, fizikoterápiás és
rehabilitációs berendezések, terápiás ruhák és eszközök.
41

Oktatások, képzések; gyógypedagógiai szolgáltatás, konduktív pedagógiai szolgáltatás; rehabilitációs célú

szabadidős tevékenység szervezése.
44

Fizikai rehabilitációs szolgáltatások, mentális rehabilitációs szolgáltatások, fizikai rehabilitációs programok

kidolgozása, fizioterápiás szolgáltatások, gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás, gyógytornával
kapcsolatos szolgáltatások, neurorehabilitációs szolgáltatások, manuálterápia, intenzív terápiás ellátás, komplex
terápiás programok, rehabilitációs célú napközbeni ellátás.
( 210 ) M 22 00235
( 220 ) 2022.01.26.
( 731 ) Universitas Miskolciensis Alapítvány, Miskolc (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

16

Nyomtatott kiadványok, könyvek, jegyzetek, publikációk.

35

Pályázati adminisztráció.

36

Oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári pénzügyi támogatási program

működtetése; rászorultsági alapú pénzügyi támogatás működtetése;tehetséggondozó programok működtetése
(pénzügyi); sport pénzügyi támogatása; vagyonkezelés.
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Felsőoktatás; tehetséggondozó programok működtetése (szakmai).

42

Tudományos kutatás; tudományos kutatás és fejlesztés; online elérhető, nem letölthető elektronikus

publikációk; technológiával kapcsolatos szakvélemények készítése,nyújtása; műszaki felmérések,
szakvélemények készítése, nyújtása; műszaki, technológiai elemzések készítése, nyújtása.
45

Jogi szakvélemények, elemzések készítése, nyújtása.

( 210 ) M 22 00240
( 220 ) 2022.01.25.
( 731 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Csere Sylvia ügyvéd, Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok; fűszervajak.
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; fűszersók; tartósított
fűszernövények: ecet; szószok; jég (fagyott víz).
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok, hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok: alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

35

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

41

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

( 210 ) M 22 00250
( 220 ) 2022.01.27.
( 731 ) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY, BEIJING (CN)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Gipszkarton; gipsz [építőanyag].

( 210 ) M 22 00252
( 220 ) 2022.01.27.
( 731 ) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY, BEIJING (CN)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Gipszkarton; gipsz [építőanyag].

( 210 ) M 22 00253
( 220 ) 2022.01.27.
( 731 ) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY, BEIJING (CN)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
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( 546 )
( 511 ) 19

Gipszkarton; gipsz [építőanyag].

( 210 ) M 22 00254
( 220 ) 2022.01.27.
( 731 ) BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY, BEIJING (CN)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Gipszkarton; gipsz [építőanyag].

( 210 ) M 22 00297
( 220 ) 2022.01.31.
( 731 ) Varga Zalán, Izsák (HU)
( 541 ) Varga Frigyes királybúzája
( 511 ) 30

Királybúzából készült kenyér; királybúzából készült pékáruk; feldolgozott királybúza; királybúzából készült

liszt; királybúzából készült dara; királybúzából készült szárított tészta; királybúzából készült friss tészta;
királybúza csírák; királybúzából készült kekszek; királybúzából készült kovász.
31

Friss királybúza; feldolgozatlan királybúza; királybúza vetőmag; királybúzából készült maláta.

32

Királybúzából készült sör.

( 210 ) M 22 00316
( 220 ) 2022.02.02.
( 731 ) Good People Everywhere Ltd., London (GB)
( 740 ) dr. Kanyok Zsófia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 22 00319
( 220 ) 2022.02.02.
( 731 ) 1000 Út Travel Kft, Budapest (HU)
( 541 ) 1000 Út Utazási Iroda
( 511 ) 39

Utazásszervezés.

( 210 ) M 22 00326
( 220 ) 2022.02.03.
( 731 ) Költözzma Kft., Földeák (HU)
( 546 )
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Szigetelő-, és védőanyagok, eszközök; szigetelőanyagok; szigetelés építkezési célokra.

Építőipari szolgáltatások.

( 210 ) M 22 00327
( 220 ) 2022.02.03.
( 731 ) Költözzma Kft., Földeák (HU)
( 546 )

( 511 ) 17

Szigetelő-, és védőanyagok, eszközök; szigetelőanyagok; szigetelés építkezési célokra.

37

Építőipari szolgáltatások.

39

Költöztetési szolgálatás.

( 210 ) M 22 00329
( 220 ) 2022.02.03.
( 731 ) 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; fagyálló szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű
hűtőkhöz; kötőanyagok vakolathoz.
( 210 ) M 22 00334
( 220 ) 2022.02.04.
( 731 ) Varga-Csajkás Zoltán, Hosszúhetény (HU)
( 541 ) Rockmaraton
( 511 ) 25

Alsónemű és hálóruházat; esőálló ruházat; felsőruházat; gyermek felsőruházat; hosszú ujjú pulóverek;

kapucnis felsők; kapucnis pulóverek.
41

Előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; jegyfoglalás koncertekre; kulturális célú rendezvények szervezése;
népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; szórakozási lehetőségek
biztosítása; szórakoztatás.
( 210 ) M 22 00341
( 220 ) 2022.02.04.
( 731 ) Nemes Gabriella, Dabas (HU)
( 541 ) MenzaLap
( 511 ) 42

Adatfeldolgozó programok bérbeadása; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazási szoftverek bérbeadása,

kölcsönzése; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; adatbázis kezelésére szolgáló online, nem
letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek
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bérbeadása; alkalmazás-szolgáltató (ASP); elektronikus fizetések feldolgozására szolgáló online, nem letölthető

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; internetalapú alkalmazások ideiglenes használatának biztosítása;
internetalapú szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; szoftver mint szolgáltatás [SAAS]; szoftverek
bérbeadása adatfeldolgozáshoz.
( 210 ) M 22 00346
( 220 ) 2022.02.07.
( 731 ) Café Frei International Zrt., Szécsény (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 21
30

Kávéskészletek, kávéscsészék.
Kávé; kávékeverékek; kávéitalok; kávékapszulák; ízesített kávék; instant kávé; koffeinmentes kávé;

kávéhelyettesítők; kávéaromák; kávéízesítők; kávéolajak; tea; csokoládé.
43

Vendéglátás; kávézók.

( 210 ) M 22 00347
( 220 ) 2022.02.07.
( 731 ) Café Frei International Zrt., Szécsény (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 21
30

Kávéskészletek, kávéscsészék.
Kávé; kávékeverékek; kávéitalok; kávékapszulák; ízesített kávék; instant kávé; koffeinmentes kávé;

kávéhelyettesítők; kávéaromák; kávéízesítők; kávéolajak; tea; csokoládé.
43

Vendéglátás; kávézók.

( 210 ) M 22 00349
( 220 ) 2022.02.07.
( 731 ) Network4 Media Group S.á.r.l., Luxemburg (LU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MATCH4
( 511 ) 35

Reklámozás; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és
szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;
audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing
szolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó
marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre
vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési
promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások;
eseménymarketing; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén,
akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és
szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba
hozzák sporttevékenységekkel; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési és
reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetésszervezés; különleges rendezvények
promóciója; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások termékeinek és szolgáltatásainak
reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; média- és
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reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós

események szervezése és lebonyolítása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média
felhasználásával; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és
televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; reklámhirdetések
megjelentetése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését
nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében;
sportversenyek és -események promóciója; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; televíziós és rádiós reklámok
gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok
elkészítése; televíziós reklámozás.
38

Távközlés; adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás

tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül
történő továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás;
filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információk sugárzása
televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon
keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; internetes protokollt használó televízióhoz
kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó televízióhoz való hozzáférés biztosítása;
kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós
műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kábeltelevíziós műsorszórás és
-közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós
átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek
sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés; műholdas televíziós műsorszórás; rádió- és
televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon
keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós és
televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése;
sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos műholdas
műsorszórás; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok működtetése; televíziós műsorok terjesztése
műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés;
televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz; televíziós programok közvetítése; televízió streaming
interneten keresztül; televizuális kommunikációs szolgáltatások; TV programszórás és -közvetítés.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális video, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; hírközlő szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; rádiós és televíziós
hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; audio- és vizuális média
biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;
audiovizuális bemutatók; e-sport játékvezetés; e-sportesemények előállítása a televízió számára; élő
e-sportesemények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató
televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; közösségi sport- és kulturális események
szervezése; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és
televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós
show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós
szórakoztatási szolgáltatások; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporthíradás; sportokhoz
kapcsolódó hírek szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások
sportesemények formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában;
televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása (szervezése); televíziós
és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós,
széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós
vetélkedők készítése.
( 210 ) M 22 00350
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( 220 ) 2022.02.07.
( 731 ) Kepes Júlia Anna, Budapest (HU)
Fassang László, Budapest (HU)
( 541 ) zenélj szabadon
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek,

berendezések]; eltávolítható öntapadós jegyzetlapok; dossziék [papíráruk]; dossziék, iratgyűjtők papírból;
dossziék, iratgyűjtők; füzetek; füzetpapír, jegyzetpapír; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; írásfüzetek.
41

Nevelés; szakmai képzés; brosúrák kiadása; előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú bemutatók

szervezése; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; oktatási célú konferenciák
szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; bodywork-terápia oktatás; coaching
[tréning]; csapatépítés (oktatás); egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; énektanítás; felnőttképzés; felnőttoktatás; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése;
képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; középiskolai szintű tanfolyamok biztosítása; középiskolai
oktatás; oktatás, tanítás; önismereti tanfolyamok [oktatás]; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; posztgraduális szintű kurzusok biztosítása; szakképzési és képzési szolgáltatások; szakmai
felkészítő tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; tanfolyamok, képzések; testi egészség oktatás; tréningek
biztosítása; zeneoktatás; zeneértés oktatása; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és
levezénylése; workshopok és szemináriumok rendezése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő zenei
előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei koncertek; élő zenekari
előadások; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; zene és ének előadás tartása; zenei együttesek
élő fellépései, előadásai; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; blogírási szolgáltatások; dalok kiadása;
dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás
megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
füzetek kiadása; kották kiadása; kottafüzetek kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása;
oktatási anyagok kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; nyomtatványok kiadása; oktatási célú
nyomtatványok kiadása; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; podcastok létrehozása [írása];
zenei szövegek kiadása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások; web-es újságok
megjelentetése.
( 210 ) M 22 00354
( 220 ) 2022.02.07.
( 731 ) Kepes Júlia Anna, Budapest (HU)
( 541 ) testhangolás
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; egészséggel és

biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása;
egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; előadó-művészeti
oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzési célú műhelyek; művészetekkel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanárképzési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testi egészség
oktatás; workshopok és szemináriumok rendezése; zenei képességfejlesztés; testtudat fejlesztés.
( 210 ) M 22 00357
( 220 ) 2022.02.08.
( 731 ) Haris Fogászat Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Odontosophia, Odontozófia, Odontosophia: fogszabályozás a teljesség jegyében
( 511 ) 44

Fogászati szolgáltatások; fogászati klinikák szolgáltatásai; fogszabályozási szolgáltatások.

( 210 ) M 22 00373
( 220 ) 2022.02.09.
( 731 ) Jordán Zsuzsa, Biatorbágy (HU)
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( 546 )

( 511 ) 18

Táskák; bőr és bőrutánzatok.

25

Ruházati termékek.

35

Ruhákkal, táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

42

Divattervezési tanácsadási szolgáltatás; színtanácsadás.

( 210 ) M 22 00374
( 220 ) 2022.02.09.
( 731 ) Luxury Nails Kft., Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Körömdíszítő matricák; testápolási és szépségápolási cikkek; körömzselé, körömgél; körömlakkok;

körömreszelők; körömcsillám; körömolaj; körömlakk-alapozók; körömlakk-készítmények; körömápoló
készítmények; körömápoló kozmetikumok; körömágybőr-eltávolítók, körömszínező por; körömlakkok
kozmetikai célokra, kozmetikai körömszárító készítmények; körömalapozók (kozmetikai cikkek); köröm alapozó
lakkok; rétegek (kozmetikai); fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek (top coat); épített köröm tipek formázására
szolgáló por; porcelánpor; műköröm tipek; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; testápolási és szépségápolási
készítmények.
5

Egészségügyi készítmények és cikkek, kézfertőtlenítő készítmények.

7

Bőrvágó gépek; ollók.

( 210 ) M 22 00375
( 220 ) 2022.02.09.
( 731 ) Patakfalviné Jankovics Erika, Esztergom (HU)
( 546 )

( 511 ) 26
40

Ruházati kellékek; varrási és textildekorációs árucikkek.
Varrás; varrás és ruhakészítés.

( 210 ) M 22 00376
( 220 ) 2022.02.09.
( 731 ) Kromer Krisztián, Bonyhád (HU)
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek; építőanyagok és elemek fából és mesterséges
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fából; faanyag; fűrészárú; deszkaárú; nyers fűrészárú; fűrészelt faáruk.

35

Fűrészáruk értékesítése.

( 210 ) M 22 00380
( 220 ) 2022.02.09.
( 731 ) Fonte Viva Kft., Somogyvár (HU)
( 740 ) Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Vizek [italok]; ásványvizek; szénsavas vizek; szénsavmentes víz; palackozott víz; szódavíz; ízesített

ásványvíz; tápanyaggal dúsított víz; vitaminnal dúsított szénsavas víz.
( 210 ) M 22 00382
( 220 ) 2022.02.09.
( 731 ) Két Zsiráf Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti management; szervezés; adminisztráció, irodai munka.

38

Internetes fórum biztosítása; hozzáférés adatbázishoz.

41

Szakmai képzés; sport; kulturális tevékenységek; vásárok, konferenciák, kongresszusok szervezése,

legbonyolítása.
( 210 ) M 22 00383
( 220 ) 2022.02.09.
( 731 ) Sevinger István, Veszprém (HU)
( 541 ) Polyface 3D
( 511 ) 42

Gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások.

( 210 ) M 22 00384
( 220 ) 2022.02.09.
( 731 ) Primus Zoltán, Tatabánya (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Akadémiák [oktatás]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mentorálás; oktatási tanúsítási szolgáltatások,
nevezetesen képzés és vizsgáztatás; oktatási vizsgáztatás; oktatáskutatás; szakmai átképzés; szemináriumok
szervezése és lebonyolítása.
45

Jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás;

jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával
kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi tanácsadás
szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közbenjárás.
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( 210 ) M 22 00387
( 220 ) 2022.02.09.
( 731 ) Wine Concept Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Sissi von Wittelsbach
( 511 ) 33

Pezsgők, habzóborok.

( 210 ) M 22 00390
( 220 ) 2022.02.10.
( 731 ) Holler Kitti, Üröm (HU)
dr. Kovács Patrik, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MiniBig, ugyanaz kicsiknek és nagyoknak
( 511 ) 20

Bútorok; bútorelemek; bútoregységek; kárpitozott bútor; fejtámaszok [bútorok]; nappali bútorok; alakítható

bútorok; beltéri bútorok; kárpitozott átalakítható bútorok; bútorok és lakberendezési tárgyak; üléshuzatok
[méretre szabott] bútorokhoz; illeszkedő szövetből készült bútorhuzatok; cserélhető üléshuzatok [méretre szabott]
bútorokhoz; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; ágyak gyermekeknek; bútoralkatrészek,
bútorelemek [nem fémből]; bútorhuzatok (formára igazított -); bútorlábak; bútorlábak (nem fémből);
csavarmenetes rögzítések, nem fémből; csavarmenetes nem fémből készült rögzítők; dívány alapok; díványágyak,
ágyneműtartós ágyak; díványok, kerevetek; fejtámasztó párnák; fotelek, karosszékek; garnitúrák társalgókba,
szalonokba; gyerekbútorok; hintaszékek; heverők; kanapéágyak; kanapék; kanapék, díványok; karfák;
karosszékek, sezlonok; kerevetek, pamlagok; lábtartók; lakástextilek [párnák]; lounge-bútorok; méretre szabott
huzatok bútorokhoz; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; ottománok [kerevetek, puffok,
lábtartók]; padok [bútorok]; párnák, fejpárnák; párnák (kárpitok); puffok [bútorok]; rejtett rögzítőeszközök
nemfém anyagokból; relax fotelek; textilhuzatok [méretre szabott] bútorokhoz; ülőbútorok; ülőpárnák bútorok
részeként; védőhuzatok bútorokhoz [méretre szabott]; védőtakarók bútorokhoz [méretre szabott];
zsámolyok/támlátlan székek.
40

Bútorok igény szerinti gyártása; bútorok gyártása megrendelések és kikötések alapján; anyagok, kelmék

beszegése; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; anyagok szabása; áruk egyedi gyártása; hímzés;
kárpitszövési szolgáltatások; kelme szabása; kelmefestés; kelmék beszegése; kelmék, szövetek gyűrésállóvá
tétele; kézimunka [egyedi gyártás]; kézimunka/hímzés; motívumok, minták applikálása textíliákra; mintanyomás
textíliákra; nem szőtt textilek festése; steppelés; szövetek szabása; textilanyagok beszegése; textilanyagok
formázása; textilanyagok kezelése; varrás [egyedi gyártás]; védőhuzatok gyártása rendelésre; bútorok
monogrammal való ellátása; személyre szabott bútorgyártás.
( 210 ) M 22 00394
( 220 ) 2022.02.10.
( 731 ) Rich Art Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CryptoJewish
( 511 ) 9

Letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; letölthető kriptografikus kulcsok

kriptoeszközök fogadásához és költéséhez; letölthető számítógépes szoftverek kriptovalutás tranzakciók
kezelésére blokklánc technológiával; segédprogramok, biztonsági és kriptográfiai szoftverek.
36

Kriptoeszközök elektronikus átvitele; kriptoeszközök pénzügyi átváltása; pénzügyi tranzakciók blokklánc

segítségével.
42

Kriptovaluta bányászat; blokklánc technológiával működő felhasználó-azonosító szolgáltatások.

( 210 ) M 22 00395
( 220 ) 2022.02.10.
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( 731 ) Artner Balázs, Budapest (HU)

( 541 ) Bátor Angol
( 511 ) 41

Nyelvoktatás, nyelvtanítás.

( 210 ) M 22 00396
( 220 ) 2022.02.10.
( 731 ) Fuchsné Sütő Hajnalka, Pápa (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek; ruházati cikkek nők számára; férfi, női és gyermek ruházat; egyrészes ruhák; női ruhák;

lányka ruhák; estélyi ruházat; övek [ruházat]; férfi ruházat; alsórészek [ruházat]; mellények [ruházat]; otthoni
ruházat; kötött ruhadarabok; női alkalmi ruhák; bundák, szőrmék [ruházat]; topok [ruházati cikkek]; szőrméből
készült ruházati cikkek; alsónemű és hálóruházat; sapkák; kalapáruk; fejfedők [kalapáruk]; divatos kalapok,
fejkendők; fejre való viselet; lábbelik; alkalmi cipők; bokacsizmák, rövidszárú csizmák; férfi és női lábbeli;
magassarkú cipők; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; sálak; fejre való sálak, fejkendők.
35

Ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti
szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások
a ruházat területén.
( 210 ) M 22 00398
( 220 ) 2022.02.10.
( 731 ) Kelet-Mecsek Kultúrmisszió Szolgáltató Szociális Szövetkezet, Hosszúhetény (HU)
( 740 ) dr. Potocsár Enikő, Pécs
( 546 )
( 511 ) 35

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

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 22 00402
( 220 ) 2022.02.10.
( 731 ) Autodrom BM Park Kft., Budapest (HU)
( 740 ) DR. HORVÁTH ZSUZSA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 22 00403
( 220 ) 2022.02.10.
( 731 ) Autodrom BM Park Kft., Budapest (HU)
( 740 ) DR. HORVÁTH ZSUZSA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 22 00404
( 220 ) 2022.02.11.
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( 731 ) Zachary Milaskey, Budapest (HU)

( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szemüveg; szemüvegtokok; szemüvegszárak; szemüvegpántok; szemüveglencsék; szemüvegkeretek;

szemüvegzsinórok; szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék;
szemüveg alkatrészek; szemüveg tasakok; polarizációs szemüvegek; szemüvegek síeléshez; kerékpáros
szemüvegek; szemüvegek lencséi; felírt szemüvegek; vakításmentes szemüvegek; kamerás szemüvegek;
háromdimenziós szemüvegek; látásjavító szemüvegek; biztonsági szemüvegek; lencsék szemüvegekhez; borítók
szemüvegekhez; oldalvédők szemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez; szemüveglencse-védők; nyers
szemüveglencsék; szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegek
lövéshez [optikai]; csíptetős szemüvegek, cvikkerek; vízlepergető biztonsági szemüvegek; szemüvegek,
napszemüvegek és kontaktlencsék; műanyagból készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek;
lencse nélküli szemüvegkeretek; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; keretek nyeles szemüvegekhez,
lornyonokhoz; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém
kombinációjából; napszemüveg lencsék; kontaktlencsék; kontaktlencsetartók; színezett kontaktlencsék;
kontaktlencse tárolók, tartók.
( 210 ) M 22 00405
( 220 ) 2022.02.11.
( 731 ) Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tűz-hely
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); nyomdabetűk; klisék; könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok; nyomtatványok;
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; tolltartók; képek; kártyák; karton; füzetek; folyóiratok; újságok;
szórólapok.
41

Könyvkiadás; folyóirat- és lapkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching

(tréning); elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; online
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szórakoztatás; szövegek kiadása (nem reklámcélú); tördelési
szolgáltatások, nem hirdetési célokra; elektronikus desktop kiadói tevékenység.
( 210 ) M 22 00406
( 220 ) 2022.02.11.
( 731 ) Energofish Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászcsalik, horgászcsalétkek,

kapásérzékelők, kapásjelzők, horgászúszók, merítőzsákok horgászathoz, halhorgok és egyéb horgászattal
kapcsolatos eszközök.
( 210 ) M 22 00410
( 220 ) 2022.02.11.
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( 731 ) Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)

( 546 )

( 511 ) 33

Szeszesital.

( 210 ) M 22 00411
( 220 ) 2022.02.11.
( 731 ) SEE NEW Kft, Hajdúnánás (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 5
32

Vitamin italok.
Energiaitalok; vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított

szénsavas víz [italok]; vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes italok.
33

Alkoholos italok (sörök kivételével).

35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: vitamin italok, energiaitalok, alkoholos italok (sörök kivételével), vitamintartalmú italok,
vitaminnal dúsított alkoholmentes italok, vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok], vitaminokkal és ásványi
sókkal dúsított alkoholmentes italok.
( 210 ) M 22 00412
( 220 ) 2022.02.11.
( 731 ) Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Szeszesital.

( 210 ) M 22 00416
( 220 ) 2022.02.11.
( 731 ) Overseas Labour Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő

kölcsönzés; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; humánerőforrás-menedzsment; munka- és karrier
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lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások.

39

Szállítás; szárazföldi személyszállítás; utazás és utasok szállítása; szállításszervezés; utasok szállítása

autóbuszokkal.
41

Oktatás és tanítás; nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; nyelvoktatás szervezése.

( 210 ) M 22 00417
( 220 ) 2022.02.11.
( 731 ) REARTICON Iparművészeti Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Polgár Károly Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése.

( 210 ) M 22 00418
( 220 ) 2022.02.11.
( 731 ) Kecskeméti Ákos, Sopron (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámügynökségi szolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; marketingügynökségi

szolgáltatások; marketing tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing kampányok; marketing információk;
marketing szolgáltatások; reklám és marketing; üzleti marketing szolgáltatások; marketing koncepciók
kidolgozása; marketinghez kapcsolódó elemzés; reklám és marketing szolgáltatások; reklámozási, marketing és
promóciós szolgáltatások; reklámszövegírás; reklámanyag összeállítása; reklámanyag készítése; vállalati
kommunikációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; üzleti adminisztráció;
értékesítési adminisztráció; médiakapcsolati szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi
médián keresztül biztosítva; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása;
marketingtanácsadás a közösségi média területén.
42

Grafikai tervezés; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikus tervezés, design.

( 210 ) M 22 00419
( 220 ) 2022.02.11.
( 731 ) ONE LOG HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 39

Áruszállítás; áruszállítás, áruszállítási szolgáltatások; áruszállítás megszervezése; áruszállítási

szolgáltatások; áruszállítással kapcsolatos információs szolgáltatások; fuvarozás, áruszállítás; légi áruszállítás;
légi áruszállítási szolgáltatások; áruszállítás, hajós áruszállítás; áruszállítás és tárolás; áruszállítás és raktározás;
áruszállítás és -kézbesítés; tengeri áruszállítási szolgáltatások; vasúti áruszállítás; vízi áruszállítás; vízi
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teherszállítás megszervezése, áruszállítás; szállítmányozás; szállítmányozási, fuvarozási szolgáltatások; tengeri

szállítmányozás; szállítmányozási ügynökség; szállítási logisztikai szolgáltatások; szárazföldi áruszállítás.
( 210 ) M 22 00425
( 220 ) 2022.02.13.
( 731 ) GVC George's Venture Capital Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; befolyásoló marketing;

célzott marketing; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi- vagy
reklámcélú kiállítások; kiszervezett vállalatirányítás; költségelemzés; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
konzultáció személyzeti kérdésekben; közvélemény-kutatás; különböző szakemberek ügyfelekkel való
összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing
szolgáltatások; mások számára márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és házhozszállítás
területén; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása;
piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámkommunikációs
stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjéhez; segítségnyújtás üzleti
tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes
fájlkezelés, adatkezelés; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása; ügyfélprofil
meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti jövedelmezőségi
tanulmányok készítése; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából;
üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;
vállalati kommunikációs szolgáltatások.
36

Vagyonkezelés.

41

Oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen

képzés és vizsgáztatás; oktatási vizsgáztatás; oktatáskutatás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem
letölthetők.
( 210 ) M 22 00426
( 220 ) 2022.02.13.
( 731 ) GVC George's Venture Capital Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; befolyásoló marketing;

célzott marketing; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi- vagy
reklámcélú kiállítások; kiszervezett vállalatirányítás; konzultáció személyzeti kérdésekben; költségelemzés;
közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; különböző szakemberek ügyfelekkel való
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összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; mások számára márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;
munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és
szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és házhozszállítás
területén; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása;
piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámkommunikációs
stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing
célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül; üzleti jövedelmezőségi tanulmányok készítése; üzleti konzultációs szolgáltatások;
üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,
kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési
konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.
36

Vagyonkezelés.

41

Oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen

képzés és vizsgáztatás; oktatási vizsgáztatás; oktatáskutatás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem
letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása.
( 210 ) M 22 00427
( 220 ) 2022.02.13.
( 731 ) IDEASOL Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) IJOB
( 511 ) 35

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

( 210 ) M 22 00428
( 220 ) 2022.02.14.
( 731 ) NOBASIC Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)
( 740 ) JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 546 )
( 511 ) 3

Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai célokra; amla olaj kozmetikai

célokra; ásványi olajok [kozmetikai]; ásványvíz spray-k kozmetikai célokra; geraniol kozmetikai használatra;
illóolajok kozmetikai használatra; impregnált törlőruhák kozmetikai használatra; kenőcsök kozmetikai
használatra; kókuszolaj kozmetikai célokra; kozmetikai folyadékokkal impregnált nedves törlőkendők;
kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készletek; kozmetikai szerek; kozmetikai testápoló
készítmények; kozmetikai vatta; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kréta kozmetikai használatra;
piperonál kozmetikai alkalmazásra; ricinusolaj kozmetikai célokra; tisztítók kozmetikai ecsetekhez; vatta
kozmetikai használatra; vatták kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai célokra; vattapamacsok kozmetikai
célokra; vattapálcikák kozmetikai célokra; természetes olajok kozmetikai célokra; aromaterápiás olajok
[kozmetikai alkalmazásra].
21

Kézi eszközök kozmetikumok felviteléhez; tárolók, tartók kozmetikumoknak; adagolók kozmetikumokhoz;

kefék kozmetikai célokra; kozmetikai applikátorok; kozmetikai ecsetek, pipere ecsetek; kozmetikai eszközök;
kozmetikai kompakt púderek; kozmetikai pálcikák sminkeléshez; kozmetikai polcok; kozmetikai spatulák;
kozmetikai táskák [felszerelt]; kozmetikai szivacsok; kozmetikai spatulák szőrtelenítő készítményekhez;
mikrodermabráziós szivacsok kozmetikai használatra; tokok kozmetikai eszközökhöz; üresen árusított
csepegtetők kozmetikai célokra; üresen árusított kozmetikai nyomdák.
M1229
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Hímzett ruhadarabok; kötött ruhadarabok; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok; arcfedők [ruházat],

nem gyógyászati vagy egészségügyi célokra; arcmaszkok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; fejszalagok
[ruházat]; kendők [ruházat]; ruházat, lábbelik és fejfedők részei.
44

Fodrászszalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászszalonok

szolgáltatásai katonai szolgálatot teljesítőknek; fodrászszalonok szolgáltatásai gyermekeknek; fodrászszalonok
szolgáltatásai férfiaknak; fodrászszalonok szolgáltatásai nőknek; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások;
szépségszalonokban vagy fodrászüzletekben használt gépek és berendezések kölcsönzése.
( 210 ) M 22 00431
( 220 ) 2022.02.14.
( 731 ) ABFK Kft., Diósd (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Coaching; coaching gazdasági és menedzselési témákban; coaching [tréning]; pénzügyekkel kapcsolatos

coaching; személyi coaching [képzés]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési
tanácsadás] területén; oktatási szolgáltatások coaching formájában.
( 210 ) M 22 00434
( 220 ) 2022.02.14.
( 731 ) Dr. Kóródi Róbert, Szigetújfalu (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Fogápoló készítmények; fogfehérítő csíkok; fogfehérítő készítmények; fogfehérítő készítményekkel átitatott

fogfehérítő szalagok [kozmetikumok]; fogfehérítő krémek; fogfehérítő zselék; fogfehérítő paszták; fogkövet
kimutató tabletták egyéni használatra; fogkrémek; fogmosásra szolgáló készítmények; fogmosó gél; fogmosó
készítmények; fogmosó por; fogpaszta; fogpolírozók; fogpor fogpaszta alakjában; fogporok; fogprotézis polírozó
készítmények; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; fogtisztító folyadékok, oldatok; fogtisztító szerek
és szájvizek; fogtisztító por; fogtisztító szerek rágógumi formájában; folyékony fogkrém; gyógyanyagokat nem
tartalmazó szájöblítő szerek; lehelet frissítő spray; leheletfrissítő készítmények személyes higiéniához;
leheletfrissítő lapocskák; leheletfrissítők; leheletfrissítők nyírfakivonatból készült rágópálcikák formájában; nem
gyógyhatású fogkrémek; lenyelhető fogkrém; nem gyógyhatású szájöblítők, szájvizek; nem gyógyhatású
szájspray-k; rágható fogkrémek; rágható fogtisztító készítmények; száj- és fogápoló kozmetikai készítmények;
száj (lehelet) frissítő; szájápolási készítmények [nem gyógyhatású]; szájápoló készletek; szájfrissítők,
leheletfrissítők, nem orvosi használatra; szájöblítők, szájvizek; szájspray-k, nem gyógyászati használatra;
szájvizek, nem gyógyászati célra; szilárd fogkrém-tabletták; torokspray-k [nem gyógyhatású]; fogápoló
készítmények állatoknak; spray formájú tisztítószerek sportolók fogvédőinek frissítéséhez; szájfény; nem
gyógyhatású szájvizek kisállatoknak; szájhigiénés készítmények.
( 210 ) M 22 00437
( 220 ) 2022.02.14.
( 731 ) Férfisátor Egyesület, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Csapatépítés (oktatás); coaching [tréning]; coaching; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének

megszervezése; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; életmód tanácsadás (képzés);
előadások szervezése; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felnőttképzés; felnőttoktatás;
felnőttoktatási szolgáltatások; filozófiai témákkal kapcsolatos tanfolyamok; folyamatos képzés; folyamatos
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tanfolyamok szervezése; gyakorlati képzés; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek

szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; harcművészeti képzés; harcművészeti
oktatás; ifjúsági képzési programok szervezése; ifjúsági szakképzés; íjászattal kapcsolatos bentlakásos
tanfolyamok; iskolai szolgáltatások; képzés a kommunikációs technikák terén; kenuzással kapcsolatos
bentlakásos tanfolyamok; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése; képzések
tartása; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú fesztiválok rendezése; képzési célú túrák
lebonyolítása; képzési célú túrák szervezése; képzési lehetőségek biztosítása; képzési normák meghatározása;
képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési tanácsadás;
képzési tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; képzési tanfolyamok biztosítása; képzési vagy oktatási
szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos információk biztosítása;
képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel
kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos
szimpóziumok szervezése; képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kiállítások megszervezése oktatási
célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; középiskolai szintű tanfolyamok biztosítása; középiskolai szintű
levelező tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok; levelező oktatás, távoktatás; levelező tanfolyamok
biztosítása; levelező tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; lovaglás oktatás; lovaglás
oktatási szolgáltatások; lovaglótáborok, lovastáborok; meditációs gyakorlatok tanítása; meditációs képzés,
tréning; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása; oktatás, tanítás; oktatási
célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások szervezése és
lebonyolítása; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási anyagok fejlesztése;
oktatási anyagok terjesztése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási bizonyítványok odaítélése;
oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; oktatási célú
kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása;
oktatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák
szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek;
oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú szemináriumok
szervezése; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási díjak kiosztása;
oktatási előadások szervezése; oktatási értékelési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és
tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése;
oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; oktatási
gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási információs szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése;
oktatási kiállítások szervezése; oktatási klub szolgáltatások; oktatási konferenciák levezetése; oktatási
konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási kongresszusok szervezése;
oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási létesítmények biztosítása;
oktatási normák meghatározása; oktatási programok szervezése; oktatási programok szervezésének szolgáltatásai;
oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási
szemináriumok tartása; oktatási szemléltetések; oktatási szimpóziumok szervezése; oktatási szolgáltatások
coaching formájában; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási tanfolyamok
és vizsgák kidolgozása; oktatási tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen képzés és vizsgáztatás; oktatási
tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktatási tárgyú információk; oktatási tárgyú információk
biztosítása; oktatási útmutatás; oktatási vizsgálati eredmények és adatok elemzése mások számára; oktatások
szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos
szimpóziumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos
szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktató játékok szervezése;
oktató szemináriumok szervezése; oktatótanfolyamok lebonyolítása; önismereti műhelyek és szemináriumok
szervezése és lebonyolítása; önismereti tanfolyamok biztosítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; önképzési
módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; önvédelemmel kapcsolatos szakoktatás; pedagógiai technikákkal
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk; spirituális, lelki
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fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sportoktatás; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatás

szervezése; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportoktatók képzése; sportoláshoz
kapcsolódó oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tanfolyamok
biztosítása; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; szabadidős és
képzési szolgáltatások; szakképzési és képzési szolgáltatások; szakképzési tanfolyamok biztosítása; szakképzéssel
kapcsolatos konferenciák szervezése; szakképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakképzéssel
kapcsolatos konzultáció; szakmai előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; szakmai felkészítő képzések
biztosítása fiatalok számára; szakmai felkészítő tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; szakmai képzés,
betanítás; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyi coaching
[képzés]; személyi biztonsághoz kapcsolódó szakoktatás; személyi tulajdon védelmével kapcsolatos szakoktatás;
személyiségfejlesztő tréning; szemináriumok; szemléltetés [oktatási célokra]; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; tanácsadási szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban; tanácsadói képességfejlesztő
tanfolyamok; tanárképzési szolgáltatások; tanárok képzése; tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok, képzések;
tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok
szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása;
tanfolyamszervezés; tanítás elemi iskolákban; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; tanórák lebonyolítása;
tanórák szervezése; tanórák szervezése és lebonyolítása; tantárgyakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
tanulást segítő iskolai képzések; tanulmányi díjakkal kapcsolatos igazolás; terápiás kezelésekhez kapcsolódó
oktatási szolgáltatások; természetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; természetvédelemmel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéshez szükséges eszközök
biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedző órák; testi egészség oktatás; testmozgásra, -edzésre
alkalmas létesítmények üzemeltetése; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása; továbbképzési
szemináriumok szervezése; továbbképzés; továbbképzési tanfolyamok szervezése; továbbképzésre vonatkozó
információk szolgáltatása az interneten; túrák szervezése képzési célokból; turista létesítmények által nyújtott
oktatási szolgáltatások; vallási témákkal kapcsolatos tanfolyamok; vallási fejlődéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; vallásoktatás; vezetett tanulmányi túrák szervezése; vezetett tanulmányi túrák lebonyolítása;
vizsgaszervezés [oktatási]; vizsgáztatással [oktatás] kapcsolatos információnyújtás; workshopok és
szemináriumok rendezése; workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; zeneértés oktatása; zeneoktatás; beszédírás, nem reklámcélra; brosúrák
kiadása; dalok kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; digitális videó, audió és multimédia kiadási
szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten;
elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok
internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus magazinok
kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek
megjelentetése; évkönyvek kiadása; fényképek közzététele; földrajzi térképek kiadása; folyóiratok és könyvek
elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok
kiadása; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás
megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás;
forgatókönyvírás, nem reklámcélra; hangoskönyvek kiadása; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások;
irodalmi műveket és okmányokat tartalmazó kézikönyvtárak; irodalmi ügynökségek szolgáltatásai; írott szövegek
kiadásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; ismertetők kiadása; katalógusok
kiadása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos dokumentumok megjelentetése;
kézikönyvek kiadása; kéziratok korrektúrázása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadással kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadói és híradói, beszámolói
szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus
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kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása;

könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása;
könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító
könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kottafüzetek
kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok
kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; multimédia
publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása; nem reklámcélú
szövegek publikálása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott
anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése
elektronikus formában az interneten; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott
anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek] kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása;
nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok kiadása; nyomtatványok kiadása és
szerkesztése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú
nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek
kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; oktatótartalom
létrehozása [írása] podcastokhoz; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus
kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; online
képregények biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; online
kritikák közzététele szórakoztatási célból; online, nem letölthető képregényalbumok nyújtása; online, nem
letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; podcastok
létrehozása [írása]; prospektusok kiadása; riporteri szolgáltatások; szerkesztői konzultáció, tanácsadás; színházi
szövegkönyvek kiadása; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegek és
képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott anyagok
elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a
reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása; szövegek kiadása CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása
elektronikus média formájában; szövegírás; szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext szolgáltatásokon
történő közvetítés céljára; szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek];
tankönyvek kiadása; térképek kiadása; térképkiadási szolgáltatások; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek
kiadása; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; tudományos információs folyóiratok kiadása; tudományos
munkák közzététele; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák
megjelentetése; újságok megjelentetése; útikönyv-kiadási szolgáltatások; videostúdiók szolgáltatásai; web-es
újságok megjelentetése; zeneátírási szolgáltatások; zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; zenekiadás
és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00438
( 220 ) 2022.02.14.
( 731 ) Libri Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, BUDAPEST
( 546 )

( 511 ) 16

Daloskönyvek; színező könyvek; képregények; könyvecskék, brosúrák; könyvek; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; újságok.
35

Tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; szövegszerkesztés; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások.
41

Elektronikus kiadványszerkesztés; tördelési szolgáltatások; nem hirdetési célokra; szövegszerkesztés
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[kivéve reklámszövegek]; nem reklámcélú szövegek publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása (hangoskönyvet is ideértve), könyvkiadás.
( 210 ) M 22 00451
( 220 ) 2022.02.15.
( 731 ) Medifood Hungary Innovation Kft., Törökbálint (HU)
( 541 ) MediDia
( 511 ) 5

In vitro diagnosztikai készítmények gyógyászati célokra; in vitro készítmények ovuláció megjóslásához,

otthoni használatra; in vitro nem-meghatározási tesztkészletek; reagensek in vitro laboratóriumi használatra
[állatgyógyászati célokra]; reagensek in vitro laboratóriumi használatra [gyógyászati célokra]; in vitro
készítmények az ovuláció megjóslásához; diagnosztikai készítmények és anyagok; radiofarmakon készítmények
diagnosztikai célokra; radioizotóp markerek terápiás vagy diagnosztikai használatra; állatgyógyászati
diagnosztikai reagensek; antiszérumok diagnosztikai célokra; biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra;
diagnosztikai anyagok gyógyszerészeti használatra; diagnosztikai anyagok orvosi célokra; diagnosztikai csíkok
anyatej tesztelésére gyógyászati célokból; diagnosztikai kémiai reagensek orvosi, gyógyászati használatra;
diagnosztikai készítmények gyógyászati vagy állatgyógyászati alkalmazásra; diagnosztikai készítmények
gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények; diagnosztikai reagensek orvosi, gyógyászati használatra;
diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra; diagnosztikai szerek gyógyászati használatra; diagnosztikai
terhességi tesztekhez használatos reagensek; diagnosztikai tesztekhez használatos reagensek [állatorvosi
használatra]; diagnosztikai vizsgálóanyagok orvosi használatra; gyógyászati célú diagnosztikai tesztekhez
használt reagensek; gyógyászati diagnosztikai reagensek; gyógyászati diagnosztikai tesztcsíkok; indikátorok
gyógyászati diagnosztikához; klinikai diagnosztikai reagensek; kontrasztanyagok diagnosztikai ultrahangos
képalkotáshoz; orvosi diagnosztikai reagensek és próbák a testfolyadékok tesztelésére; radioaktív készítmények
állatgyógyászati diagnosztikához.
( 210 ) M 22 00455
( 220 ) 2022.02.11.
( 731 ) Sercan Demirkan, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Mogyoróvaj; mogyorókrém; mogyorók, elkészített; mogyorótej; porított mogyoróvajak; hámozott

mogyorók; csokoládés mogyoróvaj; mogyoróvaj; mogyorókrém; mogyorók, elkészített; mogyorótej; porított
mogyoróvajak; hámozott mogyorók; csokoládés mogyoróvaj; feldolgozott mogyorófélék; mogyoró alapú
rágcsálnivalók; ízesített mogyorók, diók; mogyorótej étkezési célokra; kész [elkészített] mogyorófélék; mogyoró,
előkészített; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; pörkölt diófélék.
30

Mogyorós grillázs; mogyorókrémek; mogyoróvaj pasztilla; mogyoró ízesítésű pavlova; liszt; lisztek.

31

Mogyoró; friss mogyoró.

( 210 ) M 22 00458
( 220 ) 2022.02.15.
( 731 ) Ladányi Róbert, Buj (HU)
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( 546 )

( 511 ) 30

Pizza, pizzaliszt, pizzalapok, pizzaszószok, pizzatészták, pizzafűszerek, pizzaalapok, nyers pizza,

fagyasztott pizza, félkész pizza, előkészített pizza, készételek pizza formájában, pizza keverékek.
( 210 ) M 22 00470
( 220 ) 2022.02.16.
( 731 ) Pendula Óvoda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Mészáros Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pendula Óvoda
( 511 ) 41

Óvodák; óvodás oktatás; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás]; gyermekek intellektuális

képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási
szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; óvodai
nevelés; óvodai foglalkozások; logopédia; pedagógiai módszertan; gyermekeknek szóló fejlesztő foglalkozások;
drámapedagógiai foglalkozások; gyermekeknek szóló mesefoglalkozások; gyermekek készségfejlesztése;
óvodapedagógiai módszertan.
( 210 ) M 22 00486
( 220 ) 2022.02.17.
( 731 ) IMOTO HUN Kft., Felsőzsolca (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Adalékanyagok dízelüzemanyag cetánszámának növelésére; adalékkoncentrátumok (vegyi)

motorüzemanyagokhoz; adalékok benzin oktánszámának növelésére; adalékok (vegyi -) olajokhoz; égést
elősegítő készítmények [vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz]; fagyálló anyag járművek
hűtőrendszereihez; fagyálló anyagok; fagyálló szélvédőmosó folyadékok; fagyálló szerek ablakmosó
berendezésekhez; fagyálló üzemanyag-adalékok (vegyszeres); fagyállók gépjármű hűtőkhöz; hidraulikus
folyadékok; üzemanyag befecskendező tisztítására szolgáló vegyszeradalékok; üzemanyag megtakarító adalékok,
kompozíciók; üzemanyag megtakarító készítmények; vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz; vegyszerek
az autóiparban történő használatra.
3

Autófényező szerek; autósamponok; autóviasz festékszigetelővel; gépjármű polírozó szerek; gépjármű viasz;

gépjárművekhez használt karnauba viasz; járműabroncs-polírozó; járműsamponok; mosószerek gépjárművekhez;
szélvédő tisztító folyadékok; tisztítószerek gépjárművekhez.
4

Aeroszolos kenőanyagok; alacsony súrlódású adalékokat tartalmazó kenőanyagok; általános kenőanyagok;

ásványolaj kozmetikumok és bőrápoló szerek gyártásához; automata hajtóműolaj; extrém nyomásálló olajok;
fertőtlenítő anyagot tartalmazó kenőanyagok szállítóláncokhoz; gépjármű zsírok; gépjárműolajok; grafit
kenőanyagok; kenőzsír járművekhez; kenőzsírok kerékpárláncokhoz; láncolaj; lánczsír.
( 210 ) M 22 00492
( 220 ) 2022.02.18.
( 731 ) Iron&Smith Kft., Szada (HU)
( 541 ) KODO
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Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
( 210 ) M 22 00500
( 220 ) 2022.02.18.
( 731 ) Mucsányi Tamás, Abony (HU)
( 740 ) Dr. Varga Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BOYS DON'T CRY
( 511 ) 41

Disco-felszerelések bérbeadása; előadóművészeti létesítmények bérbeadása; koncerttermek bérbeadása;

szórakozóhelyek bérbeadása; élő előadások szervezése; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő show-k
készítése; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztató események bemutatása; élő szórakoztató
rendezvények lebonyolítása; élő zene szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei
előadások tartása; élő zenei koncertek; élő zenei műsorok; élő zenekari előadások; élő zeneműsorok; élő zenekari
fellépések bemutatása; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő zenés szolgáltatások; élőzenés
koncertek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; koncertek lebonyolítása [szervezése és
lebonyolítása]; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások; koncertek szervezése; koncertek szervezése,
lebonyolítása és rendezése; koncertszolgáltatások; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével
kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges
rendezvényekre; rádiós zenei koncertek; popzenei koncertek szervezése; szórakoztatás zenekari előadások
formájában; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; szórakoztató show-k készítése zenészek
közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató szolgáltatások élő
zene formájában; szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában; zenei együttesek élő fellépései,
előadásai; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások;
zenei koncertek bemutatása; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei szórakoztatás szervezése; zenés
előadások; zenés előadások bemutatása; zenés előadások szervezése; zenés koncertek; zenés műsorok rendezése;
zenés show-k rendezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; dalok kiadása; digitális videó, audió és
multimédia kiadási szolgáltatások; szórólapok megjelentetése; zenei művek publikálása; audio/vizuális bemutatók
készítése; audiovizuális felvételek készítése; élő szórakoztató műsorok rendezése; filmes és zenei produkciókkal
kapcsolatos tanácsadás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hangés zenefelvételek készítése; hangfelvétel készítés; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; zenei előadás;
zenei produkciók; zenei produkciós szolgáltatások; zenei szórakoztató műsorok készítése; zenés videók készítése;
jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és előjegyzési
szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00503
( 220 ) 2022.02.18.
( 731 ) Reklám Arzenál Kft., Budapest (HU)
( 541 ) babulino
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; alsók csecsemőknek; alsónemű és hálóruházat; alul összepatentozható

body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; baba overallok; babakelengye; bokazoknik;
csecsemő felsőruházat; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok; csecsemőruházat; csúszásgátló
zoknik; dzsekik; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/kötöttáruk]; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák;
egyrészes overallok (playsuit); egyujjas kesztyűk; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek;
esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok; esőponcsók; esőruhák; farmer kertésznadrágok, kertészruhák;
farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat; fejkendő; fejkendők; fejpánt, izzadás
felfogására; fejre való sálak, fejkendők; felsők csecsemőknek; felsőkabátok; felsőruházat; fényvisszaverő
kabátok, dzsekik; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; gyapjúzoknik; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat; gyermekek
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beöltözős játékaihoz használatos jelmezek; gyermekruházat; halloween-jelmezek; harisnyák; harisnyanadrágok;

hímzett ruhadarabok; időjárásálló ruházat; izzadásgátló zoknik; izzadságfelszívó zoknik; izzadságfelszívó
harisnyák; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; jelmezek; jelmezek, kosztümök; kámzsák;
kendők fejre; keresztelőruhák; kesztyűk; kezeslábas overallok; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok,
overallok; kifordítható dzsekik; kisgyermek ruházat; kismama felsők; kismama ingek; kismama leggingek;
kismama nadrágok; kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama ruházat; kismamaövek [ruházat];
kismamaruhák; kötött kesztyűk; kötött mellények; kötött pólók; kötött topok; kötöttáruk [ruházat]; lábfej nélküli
zoknik; lábujjzoknik; lányka felsőruházat; lányka ruhák; legging nadrágok, cicanadrágok; meleg kesztyűk
érintőképernyős készülékekhez; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő felsők; melegítő nadrágok, tréning
nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; napozóruhák;
nyaksál; nyomtatott pólók; overállok csecsemőknek és kisgyermeknek; overallok kismamáknak; pamut
rövidnadrágok; pamutkabátok; papucszoknik; plüssruházat; pelerin, köpeny; pelerinek; pólók; poncsók; pufi
kabátok, dzsekik; pulóverek, kötött pulóverek; rakott szoknyák; rövid kertésznadrágok; rövid ujjú ingek; rövid
ujjú pólók; rövidnadrágok; rövidnadrágok, sortok; sálak; sport felsők, topok; sportkabátok; sportnadrágok;
sportruházat; sportzoknik; sportzokni; strandruhák; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szélálló öltözék; szélálló
ruházat; széldzsekik; szoptatós melltartók; szőtt ruházat; télikabátok; térdharisnyák; térdzoknik; termo zoknik;
tollbéléses overallok; tolltöltetes ruhák; trikók; ujjas előkék, nem papírból; ujjatlan dzsekik, kabátok; ujjatlan
kesztyűk; ujjatlan trikók; V-nyakú pulóverek; vízhatlan felsőruházat; vízhatlan dzsekik; vízhatlan nadrágok;
vízhatlan ruházat; vízhatlan zoknik; zoknik; zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek; zoknik és harisnyák;
zsebkendők; babacipők; csizmák csecsemőknek; esőcipők; fonott talpú cipők vagy szandálok; gumi lábbelik;
gumicsizmák; gyerek lábbelik; gyerekcipők, babacipők; gyermekcsizmák; gyermeklábbelik; szandálok
csecsemőknek; szabadidő lábbelik; vízálló csizmák, bakancsok; vászoncipők; tornacipők.
35

Apróhirdetések; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; a reklámokkal kapcsolatos

társadalmi tudatosság elemzése; a reklámok közönségre gyakorolt hatásának értékelése; árucikkek promóciója
influenszerek segítségével; apróhirdetési szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások;
befolyásoló marketing; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; divatáruk értékesítésének promóciója
magazinok reklámcélú cikkeivel; divatbemutatók szervezése eladásösztönzési célokra; eladási, értékesítési
promóciók; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus
kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; előadások, prezentációk szervezése
reklámozási célokra; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; eseménymarketing; harmadik fél
alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél formatervezési
mintáinak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és
szolgáltatásainak népszerűsítése szponzorok szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba hozzák termékeiket
és szolgáltatásaikat jutalmazási programmal; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója
weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való
reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;
hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;
hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és
reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő
és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó
tanácsadás; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési
szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetésszervezés; hírességek
promóciós menedzselése; honlapforgalom optimalizálása; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program
szolgáltatások; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten használható reklámok
összeállítása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes
reklámozási szolgáltatások; internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása; kereskedelmi
reklámszövegek készítése; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok reklámozás
céllal való szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; keresőmotor-optimalizálás
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reklámozás céljából; keresőmotoros marketing szolgáltatások; keresőoptimalizálás; kiadói szolgáltatások (reklám

megjelentetés); könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; közlemények, hirdetmények kiadása
reklámozási céllal; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése; márkaértékelési szolgáltatások; más forgalmazók
áruinak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és
összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a
fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait;
más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az
interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon
keresztül; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások számára márkaidentitást létrehozó
reklámszolgáltatások; mások részére végzett értékesítési promóció gyűjthető bélyegek által; mások áruinak és
szolgáltatásainak marketingje; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken;
mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal; mások termékeinek és
szolgáltatásainak népszerűsítését szolgáló ösztönző programok adminisztrálása; mások termékeinek és
szolgáltatásainak promóciója preferált fogyasztók programja segítségével; mások termékeinek és
szolgáltatásainak reklámozása kártyás hűségjutalmazási rendszerrel; mások termékeinek és szolgáltatásainak
bemutatása televíziós bemutatók segítségével; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése
reklámcélokra; partnerprogram-marketing; reklám és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás
és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozás hatásának elemzése; termékbevezetések tervezése,
szervezése; termékbemutatók és termék megjelenítési szolgáltatások; termékmarketing; termékminták
bemutatása; babakocsikkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online
kiskereskedelmi szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kalapokkal és más
fejfedőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén;
kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi ruházati
csomagküldési szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető elektronikus kiadványokkal
kapcsolatban; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások;
kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; nyomtatott anyagokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; oktatási kellékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; oktatási
kellékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nyomtatott anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; papírárukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; papírárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; piperecikkekkel kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; poggyásszal
kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; rögzített tartalmakkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi
szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
sportfelszerelésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ünnepi dekorációkkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; ünnepi dekorációkkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00506
( 220 ) 2022.02.20.
( 731 ) Dr. Vraukó Béla, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) BrandCascade
( 511 ) 5

Antioxidánsok; biológiai adjuvánsok gyógyászati célokra; gyógyhatású kenőcsök; természetes agyag terápiás

célra.
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( 210 ) M 22 00507
( 220 ) 2022.02.20.
( 731 ) Dr. Vraukó Béla, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) PatentFogsor
( 511 ) 5

Fémötvözetek fogászati használatra; fogprotézisekhez való anyagok; megformált fémek fogászati

alkalmazásra.
( 210 ) M 22 00508
( 220 ) 2022.02.21.
( 731 ) Vörös Lajos, Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; lámpákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; falburkolatokkal kapcsolatos kisés nagykereskedelmi szolgáltatások; bolti kiskereskedelmi szolgáltatások szőnyegekkel kapcsolatban; ágyterítők,
plédek, paplanok, ágytakarók, kis- és nagykereskedelme; szőrmékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
szőrmékkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; szaniterberendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; szaniterberendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások.
37

Bútorasztalos munkák [javítás]; bútorfelújítás, -javítás és -karbantartás; bútorfelújítás, restaurálás;

bútorfelújítással kapcsolatos információszolgáltatás; bútorfestés; bútorjavítás; bútorjavítás és felújítás; bútorok
javítása; bútorok karbantartása; bútorok karbantartása és javítása; bútorok lakkozása, fényezése; bútorok
szerelése; kárpitozott bútorok tisztítására szolgáló gépek bérbeadása; köztéri bútorok elhelyezése, felállítása;
méretre készített bútorok elhelyezése, beszerelése; üzletek bútorzatának beszerelése.
42

Bútorok eredetiségének igazolása; bútortervezés; bútortervezési szolgáltatások; bútortervezői szolgáltatások;

színek, festékek és bútorok kombinálásával [kültéri] kapcsolatos információs szolgáltatások; színek, festékek és
bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok
kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; tanácsadás a bútorszövetek
kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; tanácsadás bútorok takaró huzatainak/védőhuzatainak
kiválasztásával kapcsolatban belsőépítészet]; tervezési szolgáltatások bútorszövetekkel kapcsolatban;
lámpatervezési szolgáltatások; belsőépítészeti tervezések; belsőépítészeti szolgáltatások; belsőépítészeti tervezés;
üzletek belsőépítészeti kialakítása; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos
szaktanácsadás; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; belsőépítészettel kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; belsőépítészeti tervezési
szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások butikok számára; belsőépítészeti
információkat tartalmazó weboldal biztosítása; tanácsadás a bútorszövetek kiválasztásával kapcsolatban
[belsőépítészet]; tanácsadás a függönyök kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; belsőépítészeti tervező
szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; feng shui elveket alkalmazó belsőépítészeti szolgáltatások;
tanácsadás bútorok takaróhuzatainak/védőhuzatainak kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet];
szőnyegtervezés; lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; lakberendezési tanácsadás; színek, festékek és
bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok
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kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; tervezési szolgáltatások lakberendezéssel

kapcsolatban.
( 210 ) M 22 00510
( 220 ) 2022.02.21.
( 731 ) Madách Színház Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 541 ) film-szín-játék
( 511 ) 41

Előadóművészek szolgáltatásai; előadások rendezése; előadások bemutatása.

( 210 ) M 22 00513
( 220 ) 2022.02.22.
( 731 ) LU XINYU, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Alkalmi cipők; balerina cipők; baseball cipők; bebújós cipők; bowling cipők; cipők ápolók részére; cipők

kocogáshoz; cipők lábröplabdához; cipőtalpak javításhoz; cipőtalpra húzható védőzacskó/anyag; fonott talpú
cipők vagy szandálok; görgős cipők; gyalogló cipők; hegymászó cipők; hódeszkás cipők; hétköznapi [casual]
cipők; jégkorong cipők; kerékpáros cipők; kiránduló cipők; kosárlabda cipők; lapos cipők; magassarkú cipők;
motoros cipők; ökölvívó cipők; platform cipők; rögbi cipők; röplabda cipők; rejtett sarkú cipők; sícipők és
hódeszkás cipők és részeik; spárgatalpú cipők vagy szandálok; tépőzáras cipők; tornacipők, edzőtermi cipők;
vízhatlan cipők; vízi cipők; cipő felsőrészek; cipőfelsőrészek; cipőkhöz és csizmákhoz való fém védővasalások;
cipőfelsőrészek japán stílusú szandálokhoz; cipőnyelvek cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz; cipőorr;
cipőmerevítők, sámfák; cipőorrok; cipősarok flekkek; cipősarkak; cipősarokvédők; cipőszíjak; cipőtalpak;
cipőtalpbetétek; cipővédők, kivéve gyógyászati használatra; fém cipőkellékek; húzófülek cipőkhöz,
bakancsokhoz és csizmákhoz; köztes cipőtalpak; magas szárú cipő felsőrészek; rattanból szőtt cipőfelsőrészek
japán stílusú szandálokhoz; talpbetétek [cipőkhöz és csizmákhoz]; nem ortopédiai célokra szánt cipőbetétek;
sivatagi cipők; eldobható papucsok; flip-flop papucsok, strandpapucsok; japán stílusú papucsok/klumpák és
szandálok; műanyag papucsok; összehajtható női papucsok; papucsok; pedikűr papucsok; zórik [japán papucsok];
klumpák; csúszásgátló zoknik; férfi zoknik; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; izzadásgátló zoknik;
izzadságfelszívó zoknik; japán stílusú zokni (tabi); japán stílusú zoknik (tabi); lábfej nélküli zoknik; tenisz
zoknik; termo zoknik; vízhatlan zoknik; zoknik; zoknik amerikai futballhoz; zoknik csecsemőknek és
kisgyermekeknek; zoknik és harisnyák; zoknitartók; talpbetétek lábbelikhez.
( 210 ) M 22 00515
( 220 ) 2022.02.22.
( 731 ) KARKOL-OKT Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Felnőttképzés.

( 210 ) M 22 00516
( 220 ) 2022.02.22.
( 731 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

Energiaitalok.

( 210 ) M 22 00528
( 220 ) 2022.02.23.
( 731 ) Birtalan Ferencné, Veszprém (HU)
( 740 ) Dr. Lázár Mariann, Szeged
( 546 )

( 511 ) 18
41

Hátizsákok, hátitáskák, ernyők, esernyők, sporttáskák, tornazsákok.
Versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], iskola előkészítő foglalkozások óvodások részére,

óvodások oktatása, oktatási és képzési szolgáltatások, fejlesztő foglalkozások iskolás gyermekek részére, iskolák
által nyújtott oktatási szolgáltatások, táboroztatás.
( 210 ) M 22 00537
( 220 ) 2022.02.24.
( 731 ) Libor Júlia, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 14
25

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek; drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.
Ruházati termékek.

( 210 ) M 22 00538
( 220 ) 2022.02.24.
( 731 ) Maradványvagyon-hasznosító Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból, kereskedelmi vásárok rendezése,

árverési értékesítés megvalósítása.
36

Ingatlantulajdon-kezelés, ingatlanügyletek.

( 210 ) M 22 00540
( 220 ) 2022.02.24.
( 731 ) PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fót (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; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.
16

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekkel és gyógyászati eszközökkel kapcsolatos

könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; papírzsebkendők, prospektusok; szórólapok; újságok.
35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; értékesítési

promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati
eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai
készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési és reklámszolgáltatások;
honlapforgalom optimalizálása; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti
kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik
fél számára; kirakatrendezés; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások;
médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;
sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti információk nyújtása weboldalon
keresztül; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; visszatérítési programok üzleti irányítása
harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás
üzleti tevékenységek menedzsmentjében; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári

szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.
( 210 ) M 22 00541
( 220 ) 2022.02.24.
( 731 ) SUPER DNA AGENCY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Rádiós reklámozás; rádiós reklámok készítése; rádiós reklámspotok gyártása; hirdetési és reklámozási

szolgáltatások rádiós úton; rádióreklámok gyártása és forgalmazása.
38

Rádióadás; rádiótávközlés; rádiós adatközlés; rádiós adatátvitel; rádiós kommunikáció; rádiós műsorszórás;

rádióműsorok továbbítása; rádióprogramok közvetítése; rádiókommunikációs szolgáltatások; rádióvétel és
rádióadás feltételeinek biztosítása; mobil rádió kommunikációk; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása;
rádiós információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiós programszórás és -közvetítés; információ és más műsorok
rádiós műsorszórása; interaktív rádió sugárzás; audio műsorszórás; audio kommunikációs szolgáltatások;
audioműsorok közvetítése az interneten keresztül; internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyami
szolgáltatások; audiotartalom számítógépes hálózatokon keresztül történő továbbítása; az internet segítségével
biztosított audiotartalmakhoz való telekommunikációs hozzáférés; interneten és más kommunikációs hálózatokon
keresztül történő audio műsorszórás; digitális audio adások számítógépes világhálón keresztül történő
továbbítása; podcastok átvitele; podcasting szolgáltatások.
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Rádiós szórakoztatás; rádióműsorok terjesztése; rádióműsorok készítése; rádióműsorok közvetítése;

rádióműsorok szerkesztése; rádióközvetítések készítése; rádiós zenei koncertek; rádióműsor összeállítása
[ütemezés]; rádiós szórakoztató műsorok készítése; rádióműsorok készítése és bemutatása; rádiós show-műsorok
és programok készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós szórakoztató
szolgáltatások; rádiós szórakoztatási szolgáltatások; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; rádiós
hírműsor szolgáltatás; sportesemények rendezése a rádiók számára; rádiós szórakoztatás; audioprogramok
elkészítése; nyers audiofelvételek készítése; audio bemutatók készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások;
online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; digitális audio kiadási szolgáltatások; audio termékek gyártása;
audiofelvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audiomédia biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül;
szórakoztató szolgáltatások audiofelvételek felhasználókhoz való rendelése; céljából; elektronikus könyvtári
szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz; beleértve az archív információkat) szöveg, audio információ
formájában; podcastek gyártása; szórakoztatás podcaston keresztül; podcastok létrehozása [írása]; oktatótartalom
létrehozása [írásai podcastokhoz.
( 210 ) M 22 00542
( 220 ) 2022.02.23.
( 731 ) FremantleMedia Limited, London (GB)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Tehetség első látásra
( 511 ) 9

Filmek (mozgókép); animációs fiimek/rajzfíimek; mozifiimek; mágneses felvételek; optikai feivételek;

magneto-optikai felvételek; félvezető technikávai rögzített felvételek; audiovizuális oktatóberendezések;
interneten és vezeték nélküli eszközökön keresztül letölthető elektronikus játékok; multimédiás lemezek;
multimédiás felvételek; lézerolvasóval olvasható lemezek; videó-diszkek; számítógépi szoftver;
számítógép-programok; digitális felvételek; adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközök hang, mozgókép,
adatok és információ rögzítésére; készülékek és eszközök hang, mozgókép, videó és információ rögzítésére és
lejátszására; floppy lemezek; hangfelvételek; műsoros lemezek/diszkek; felvételek rögzítésére alkalmas
lemezek/diszkek; kompaktlemezek/diszkek; hangszalagok; hangkazetták; videószalagok; lézer lemezek;
kompaktlemezek interaktív CD ROM-ok; digitális videólemezek/díszkek (DVD-k); játékszoftverek
mobiltelefonokon és celluláris telefonokon történő használatra; műsoros kompaktlemezeken, DVD-ken és más
elektronikus és digitális adathordozókon rögzített játékok; multimédiás lemezek; multimédiás felvételek;
videólemezek; elektronikus könyvek és publikációk; multimédiás publikációk; videó publikációk; hologramok,
multimédiás elektronikus publikációk (letölthetők), elektronikus publikációk (letölthetők).
38

Műsorszórás; televíziós műsorszórás; rádió műsorszórás; szatellit televíziós műsorszórás; kábeltelevíziós

műsorszórás; telefon kommunikációs szolgáltatások; interaktív telefonos szolgáltatások; telefon üzenetküldő
szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások rádiófrekvencián, telefonon, az interneten, globális hálózaton,
kábelen, műholdon, mikrohullámú és elektronikus rendszereken keresztül.
41

Szórakoztatás és oktatási/nevelési szolgáltatások; kiadói szolgáltatások; televízión, az interneten, mobil

eszközökön és más terjesztési felületeken terjesztett TV sorozatok útján történő szórakoztatás; szórakoztatás,
nevezetesen, televíziós játék show sorozatra vonatkozó tartalmat nyújtó weboldal biztosítása; online és
mobiltelefonon vagy távközlési hálózatokon keresztül elérhető, nem letölthető interaktív számítógépes játékok
biztosítása; versenyek, játékok, vetélkedők, szórakoztató programok és sportesemények szervezése; show
műsorok, élő előadások és nézők részvételével lebonyolított események szervezése, bemutatása és produkciója;
játékok biztosítása mobil vagy számítógépes hálózatokon keresztül; interaktív hangfelismerő játékok és
vetélkedők; telefonon és mobiltelefonon keresztül nyújtott versenyek és vetélkedők; telefonos vetélkedők
lebonyolítása és szervezése; versenyek, vetélkedők és nyereményjátékok online szolgáltatása; nyereményjátékok
és szerencsejátékok szolgáltatása; szórakoztató és oktatási-nevelési tartalmú videóklipek mobilhálózatokon és
számítógép-hálózatokon keresztül történő biztosítása és szervezése; versenyek, vetélkedők és nyereményjátékok
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online szolgáltatása; nyereményjátékok és szerencsejátékok szolgáltatása; szórakoztató és oktatási-nevelési

tartalmú videóklipek mobilhálózatokon és számítógép-hálózatokon keresztül történő biztosítása.
( 210 ) M 22 00544
( 220 ) 2021.12.07.
( 731 ) Next Move Kft., Csomád (HU)
( 740 ) Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése és lebonyolítása; borkóstolással

kapcsolatos szórakoztatás; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; diszkók szolgáltatásai; éjszakai
klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előadóművészeti
szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; fesztiválok szervezése kulturális célokra; klubszolgáltatások [diszkó];
klubok szórakoztató szolgáltatásai; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; rádiós és televíziós
szórakoztatási szolgáltatások.
43

Vendéglátás (élelmezés); étel és ital catering.

( 210 ) M 22 00556
( 220 ) 2022.02.25.
( 731 ) Fitt - Komforttéka Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) Komforttéka
( 511 ) 20

Bútorok és lakberendezési tárgyak.

( 210 ) M 22 00557
( 220 ) 2022.02.25.
( 731 ) Fitt - Komforttéka Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) Komfortéka
( 511 ) 20

Bútorok és lakberendezési tárgyak.

( 210 ) M 22 00558
( 220 ) 2022.02.25.
( 731 ) Adam-House Innovatív Építőipari és Ingatlanfejlesztési Kft., Lőrinci (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
( 541 ) SIP HUNGARY
( 511 ) 19

Építőanyagok és elemek fából és mesterséges fából; előre gyártott nem fém épületelemek; előformázott

nemfém épületrészek; előre gyártott nemfém épületelemek helyszíni összeszerelésre; előre legyártott építőelemek
(nemfémes); épületpanelok, nem fémből; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; előregyártott, nem fém
falak; mozgatható válaszfalak [falak], nem fémből; nem fém falpanelek; nem fém építőanyagok; nem fém
építőelemek; nem fém szerkezeti elemek építési használatra; nemfém burkolóanyagok; nem fémes anyagokból
készült belső falak; nemfém oldalfalak; nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek.
37

Építés, építkezés és bontás; általános építési vállalkozói szolgáltatások; előre gyártott épületek és

szerkezetek felállítása; előregyártott építőelemek összeszerelése; előregyártott épületek összeállítása; építés;
építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési menedzsment; építőipari szolgáltatások; építőipari
szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építése; épületrészek építése;
épületvázak összeállítása [összeszerelése]; földmozgatási munkák; lakó- és kereskedelmi épületek építése; üzletek
építése; építésfelügyelet; épületek kivitelezése; ingatlanok karbantartása; ingatlanfejlesztési szolgáltatások
[építés]; építési projektmenedzsment szolgáltatások.
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( 210 ) M 22 00559
( 220 ) 2022.02.25.
( 731 ) Fitt-Komforttéka Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

Bútorok és lakberendezési tárgyak.

( 210 ) M 22 00561
( 220 ) 2022.02.25.
( 731 ) Tracon Budapest Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) TRACON ELECTRIC
( 511 ) 9

Elektromos szerelvények, vezetékek, kábelek és huzatok, elektromos csatlakozók, érintkezők, megszakítók,

jelzők, árammegszakítók, idomok, reduktorok, relék, elektromos csatlakozó dobozok és vezető ellenállások.
11

Világító készülékek, lámpatestek, fényforrások.

( 210 ) M 22 00562
( 220 ) 2022.02.25.
( 731 ) dr. Petrov Sarolta, Szentendre (HU)
Gabriel Norman, Taksony (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 32

Üdítőitalok, alacsony energiatartalmú üdítőitalok, gyógynövényeket és aminosavakat tartalmazó

energiaitalok.
( 210 ) M 22 00565
( 220 ) 2022.02.25.
( 731 ) Brunner Gina, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Treer Ferenc Mór, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

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

( 210 ) M 22 00576
( 220 ) 2022.02.28.
( 731 ) Glázer István, Vác (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 541 ) ittali
( 511 ) 43

Éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel

elvitelre árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása
éttermi vendégek számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; pizzériák; ételkészítés; étel- és
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italkészítés; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; ételkiszállítási

szolgáltatások, azonnali fogyasztásra.
( 210 ) M 22 00577
( 220 ) 2022.02.28.
( 731 ) Németh Attila, Győr (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 541 ) HELL VILL
( 511 ) 41

Koncertszolgáltatások; élőzenés koncertek; koncertek prezentálása; zenés koncertek; koncertek szervezése;

koncert szolgáltatások [éneklés]; élő zenei koncertek; popzenei koncertek szervezése; élő rockzenekari fellépések
bemutatása; rock együttesek élő fellépései, előadásai; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek
szervezése és lebonyolítása; fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; szórakoztatási
célú fesztiválok rendezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; rekreációs, szabadidős fesztiválok
szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; zenei fesztiválokkal
kapcsolatos szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások; kulturális események
lebonyolítása; kulturális célú bemutatók rendezése; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális show-k
szervezése; közösségi kulturális rendezvények szervezése; szórakoztatás; zenés szórakoztatás.
( 210 ) M 22 00578
( 220 ) 2022.02.28.
( 731 ) Heim Roland, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )
( 511 ) 16

Grafikák; grafikai reprodukciók; grafikai nyomatok; művészeti grafikai nyomatok; nyomdabetűk;

nyomdakészletek; nyomdai papír, nyomdapapír; nyomdaipari termékek; nyomtatványok; fényképek [nyomtatott];
felszerelések nyomtatáshoz és könyvkötéshez; fénymásolópapír, nyomtatópapír; kartonpapírból készült
nyomtatott reklámtáblák; képek nyomtatott fényképek formájában; nagyformátumú nyomtatványok; nyomtató
bélyegzők; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott anyagok színminta formájában; nyomtatott
bizonyítványok, oklevelek; nyomtatott brossúrák; nyomtatott emblémák; nyomtatott festmény reprodukciók;
nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott kártyák; nyomtatott minták; nyomtatott meghívók; nyomtatott
műsorfüzetek; nyomtatott naptárak; nyomtatott oklevelek; nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott vizuális
anyagok; papírból készült nyomtatott reklámtáblák.
40

Nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok; nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [vágás];

nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [összehajtás, hajtogatás]; nyomdai kivitelezés, nyomdai
utómunkálatok [kötés]; nyomdai szedés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; digitális nyomtatás; 3d nyomtatás;
diafilmek feldolgozása, nyomtatási szolgáltatások; digitálisan tárolt képek és fényképek nyomtatása; fénykép
gravírozás nyomtatványokra; fényképek digitális médiafelületről való nyomtatása; képek tárgyakra való
nyomtatása; könyvek és más dokumentumok digitális nyomtatásának szolgáltatásai; nyomatok, nyomtatott
anyagok vagy fóliák montírozása, összeállítása; nyomtatás textilekre; nyomtatási szolgáltatásokkal kapcsolatos
információnyújtás; nyomtatott anyagok kötése; papíráruk nyomtatása; reklámanyagok nyomtatása; vállalati nevek
és logók egyedi nyomtatása mások árui promóciójának és reklámozásának céljára.
42

Grafikai tervezés; grafikák készítése; grafikai szolgáltatások; számítógépes grafikai szolgáltatások; grafikai

illusztrációs szolgáltatások; kereskedelmi grafikai tervezés; grafikai tervező szolgáltatás; grafikai illusztrációk
tervezése; számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások; ipari és grafikai tervezés; weboldalak készítésére
szolgáló tervezés és grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz;
internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; nyomtatott anyag szerkesztése.
( 210 ) M 22 00579
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( 220 ) 2022.02.28.
( 731 ) Kutyagomba Korlátolt Felelősségű Társaság, Újlengyel (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati készítmények és anyagok; étrend- és táplálékkiegészítők

állatgyógyászati célokra; táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra; étrend-kiegészítők állatok számára;
étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított italkeverékek
formájában; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; gyógyhatású állateledel;
gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású készítmények állatoknak; egészségügyi készítmények
állatorvosi célokra; táp- és takarmány kiegészítők állatgyógyászati célokra.
35

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz

kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények,
valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi
készítményekhez és gyógyászati kellékekhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi
készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi készítményekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi készítményekkel és cikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások; állatorvosi cikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi cikkekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi
és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: állatgyógyászati készítmények, állatgyógyászati készítmények és
anyagok, étrend- és táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra, táplálék-kiegészítők állatgyógyászati célokra,
étrend-kiegészítők állatok számára, étrend-kiegészítők házi kedvenceknek, étrend-kiegészítők házi kedvencek
számára porított italkeverékek formájában, étrend-kiegészítők házi kedvencek számára jutalomfalatkák
formájában, gyógyhatású állateledel, gyógyhatású állateledel-kiegészítők, gyógyhatású készítmények állatoknak,
egészségügyi készítmények állatorvosi célokra, állatápolási készítmények, táp- és takarmány kiegészítők
állatgyógyászati célokra.
( 210 ) M 22 00580
( 220 ) 2022.02.28.
( 731 ) Pompás due Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Pizzériák; bár- és éttermi szolgáltatások; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel

kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; bisztró [büfé]
szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil
teherautóból; étel- és italkészítési szolgáltatások; gyorséttermi szolgáltatások; kávéház; kávézói szolgáltatások;
önkiszolgáló éttermek; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital
szolgáltatása); mobil éttermi szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása.
( 210 ) M 22 00605
( 220 ) 2022.03.02.
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( 731 ) Kventurez Kft., Budaörs (HU)

( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
29

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

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

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; jég [fagyott víz].
( 210 ) M 22 00612
( 220 ) 2022.03.02.
( 731 ) Agrárminisztérium, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 210 ) M 22 00613
( 220 ) 2022.03.02.
( 731 ) Kovács István, Budapest (HU)
( 740 ) dr Ulviczki Éva, Budapest
dr. Sár Csaba, Budapest
( 541 ) KoviLux
( 511 ) 5

Vágykeltő, vágyfokozó készítmények; vágykeltő, vágyfokozó étrend-kiegészítők; potencianövelő

készítmények; potencianövelő étrend-kiegészítők; szexuális kapcsolat létrejöttét elősegítő készítmények; női és
férfi egészségmegőrző készítmények.
10

Szexuális segédeszközök; szexuális játékszerek; szexuális tevékenységet segítő készülékek, eszközök és

árucikkek.
( 210 ) M 22 00621
( 220 ) 2022.03.03.
( 731 ) Hatóanyag-Szakértő Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Phytohit
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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( 210 ) M 22 00633
( 220 ) 2022.03.04.
( 731 ) FENIXLIGHT LIMITED, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Provinc (CN)
( 740 ) SÜLE Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Kerékpár lámpák; elektromos zseblámpák; keresőlámpák, zseblámpák; lámpák járművekhez; világító

berendezések és készülékek; bányászlámpák; búvárlámpák; lámpaüvegek.
( 210 ) M 22 00637
( 220 ) 2022.03.07.
( 731 ) Agroázis Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Mórahalom (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

( 210 ) M 22 00639
( 220 ) 2022.03.07.
( 731 ) BaLeInvest Szolgáltató és Vagyonkezelő Kft., Dunaharaszti (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) AQUABEAUTY
( 511 ) 44

Arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

fodrász szolgáltatás; hajápolási szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; végleges szőrtelenítési
és szőrcsökkentő szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés területén; tanácsadás a test és
szépségápolás területén; szőrtelenítő kezelések; szolárium szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati
szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolási kezelések; kéz- és
lábápolási szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások;
kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; smink szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások,
különösen szempillák terén; szépségápolás; testen található narancsbőr [cellulitisz] eltávolítása.
( 210 ) M 22 00652
( 220 ) 2022.03.07.
( 731 ) Laubringen International trade s.r.o, Nitra (SK)
( 740 ) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29
35

Baromfihús; baromfi, nem élő.
Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; reklámterjesztés; árubemutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; termékminták, áruminták terjesztése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; rádiós reklámozás;
közönségszolgálati szolgáltatások; televíziós reklámozás; piaci tanulmányok; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
reklámszövegek írása; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; reklámfilmek készítése; marketing
szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; pay per click (ppc) hirdetés; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi
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szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti

adminisztráció; irodai tevékenységek szolgáltatásai.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; fuvarozás szekérrel, talicskával; áruszállítás.

( 210 ) M 22 00653
( 220 ) 2022.03.07.
( 731 ) AYURA HERBAL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 541 ) AYURA
( 511 ) 5

Gyógyhatású teák; gyógyhatású teák, főzetek; fogyasztó kapszulák; diétás táplálékkiegészítők; humán

étrendkiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek;
étrend-kiegészítő italkeverékek; kollagén gyógyászati célokra.
30

Tea; teapárnák; előkészített kávés italok; fagyasztva szárított kávék; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú

italok; főként kávét tartalmazó italok; instant kávé; ízesített kávék; kávé; kávé alapú italok; kávé- és teapótlók;
kávé kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávé, pörköletlen; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; kávébab;
kávéból készült italok; kávéitalok; kávéhelyettesítők [pótkávé vagy növény készítmények kávéként felhasználva];
kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban]; kávékivonatok; kávékeverékek; szemes kávék;
pörkölt kávébab; pörköletlen kávék; őrölt kávé; növényi alapú kávépótlók; koffeinmentes kávé;
kávékoncentrátumok; kapucsínók; instant kapucsínók.
32

Gyümölcslé; gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; üdítőitalok.

35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: gyógyhatású teák; gyógyhatású teák, főzetek, fogyasztó kapszulák, diétás táplálékkiegészítők,
humán étrendkiegészítők, nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára, étrend-kiegészítő italpor
keverékek, étrend-kiegészítő italkeverékek, kollagén gyógyászati célokra, tea, teapárnák, előkészített kávés italok,
fagyasztva szárított kávék, fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok, főként kávét tartalmazó italok, instant
kávé, ízesített kávék, kávé, kávé alapú italok, kávé- és teapótlók, kávé kifőtt formában, kávé őrölt formában,
kávé, pörköletlen, kávé, tea, kakaó és helyettesítőik, kávébab, kávéból készült italok, kávéitalok,
kávéhelyettesítők [pótkávé vagy növény készítmények kávéként felhasználva], kávék [pörkölt, porított, szemcsés
formában vagy italokban], kávékivonatok, kávékeverékek, szemes kávék, pörkölt kávébab, pörköletlen kávék,
őrölt kávé, növényi alapú kávépótlók, koffeinmentes kávé, kávékoncentrátumok, kapucsínók, instant kapucsínók,
gyümölcslé koncentrátumok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, üdítőitalok.
( 210 ) M 22 00654
( 220 ) 2022.03.07.
( 731 ) GoOrderz Kft., Szentes (HU)
( 740 ) Nagy Dóra Adriána Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GoOrderz
( 511 ) 9

Számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető

szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes
szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.
42

Számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes

platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan
hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete
üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes rendszerelemzés;
számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógép-programozás;
számítógép szoftver tanácsadás.
( 210 ) M 22 00659
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( 220 ) 2022.03.08.
( 731 ) Molnár Pál, Koroncó (HU)
( 541 ) Ideathon
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; cégek bemutatása az

interneten és egyéb médiákban; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; piaci igények felmérése;
termékbevezetési szolgáltatások; termékbevezetések tervezése, szervezése; vállalati identitással kapcsolatos üzleti
segítségnyújtás; termékek és szolgáltatások bemutatása; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása;
cégvezetési szolgáltatás; cégek létrehozásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok
szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; kiszervezett vállalatirányítás; segítségnyújtás franchise rendszerű
üzletvitelhez; segítségnyújtás franchise rendszerű vállalat működtetéséhez; segítségnyújtás franchise rendszerű
kereskedelmi üzletvitelhez; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatkezelési szolgáltatások; üzleti
konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti projekt management; üzleti működési
segítségnyújtás vállalatok számára; üzleti projektmenedzsment; üzleti segítségnyújtás; üzleti stratégiafejlesztési
szolgáltatások; üzleti stratégiai és tervezési szolgáltatások; üzleti stratégiai szolgáltatások; üzleti stratégiai
tervezés; üzleti tervezési szolgáltatások; üzleti tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzleti találkozók
tervezése; üzletszervezés; üzletszerzés; üzletszerzéssel kapcsolatos üzletviteli szolgáltatások; üzletvezetési és
konzultációs szolgáltatások.
41

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

előadások szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és
rendezése; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezésével, lebonyolításával és
rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási
célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;
oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése;
oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú összejövetelek
rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok
tervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási
kiállítások szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása;
oktatási konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási
vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással kapcsolatos
konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos
szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése;
összejövetelek lebonyolítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; rekreációs célú
konferenciák szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs célú szemináriumok szervezése;
rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák rendezése;
szemináriumok és kongresszusok szervezése az orvostudomány terén; szemináriumok és kongresszusok tartása,
vezetése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése,
lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és
rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók
szervezése és lebonyolítása; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák
szervezése; üzleti szemináriumok szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek intézése
[szervezése]; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése; versenyek szervezése az interneten;
versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése és lebonyolítása;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vetélkedők intézése [szervezése]; vetélkedők, játékok és
versenyek szervezése; vetélkedők lebonyolítása; vetélkedők rendezése (szórakoztatás); vetélkedők szervezése;
workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; csapatépítés (oktatás); folyamatos tanfolyamok
szervezése; gyakorlati képzés; karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier tanácsadás
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[oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); képzés a kommunikációs

technikák terén; képzés a kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzés a kommunikációs technológiák
terén; képzés a közönségszolgálat terén; képzés a munkaügyi kapcsolatok területén; képzés a munkavállalói
képességekkel kapcsolatban; képzés a reklámozás terén; képzés a tervezés területén; képzés az üzleti készségek
területén; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú
kiállítások szervezése és lebonyolítása; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési
szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési szolgáltatások a
projekt menedzsment területén; know-how átadása (képzés); kommunikációs készségekkel, képességekkel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamok; oktatás, tanítás; oktatási
célú bemutatók rendezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú fesztiválok
rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási célú tanfolyamok
lebonyolítása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási és tanítási
szolgáltatások; oktatási szemináriumok; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási programok szervezése;
oktatási programok szervezésének szolgáltatásai; oktatási szimpóziumok szervezése; oktatások szervezése és
lebonyolítása; oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs
szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; online képzések biztosítása; online oktatás
biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online szemináriumok biztosítása; személyi coaching
[képzés]; szemináriumok lebonyolítása az onkológia területén; szemináriumok rendezése és lebonyolítása;
szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok,
képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és
lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása;
üzlettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzletvezetési tanácsadással kapcsolatos képzési szolgáltatások;
üzletvezetéssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; workshopok és szemináriumok rendezése;
workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; élő show-k készítése; élő show-k rendezése; előadások rendezése.
( 210 ) M 22 00680
( 220 ) 2022.03.09.
( 731 ) Alapi István, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 22 00681
( 220 ) 2022.03.09.
( 731 ) Alapi István, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 22 00685
( 220 ) 2022.03.09.
( 731 ) Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet, Veresegyház (HU)
( 740 ) dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

41

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

( 210 ) M 22 00686
( 220 ) 2022.03.09.
( 731 ) Gironde Kft., Terpes (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai és tisztálkodási készítmények, tusfürdő, folyékony szappan, sampon, hajbalzsam.

( 210 ) M 22 00690
( 220 ) 2022.03.09.
( 731 ) Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre (HU)
( 740 ) Lovrecz, Mangoff & Temesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Autotípiák, fénykép metszetek; festmények; festmények és kalligráfiai munkák; festmények reprodukciói;

grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kalligrafikus munkák; képek;
litografált műtárgyak; művészeti grafikai nyomatok; művészi képek; művészi lenyomatok; nyomatok (metszetek);
papírból készült műalkotások; papírkivágások; portrék, arcképek; rajzok; rézkarcok, gravűrök; szitanyomatok;
vízfestmények, akvarellek.
( 210 ) M 22 00692
( 220 ) 2022.03.10.
( 731 ) Fit Life Europe Kft., Kápolna (HU)
( 546 )

( 511 ) 3
5

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.
Étrend-kiegészítők emberek számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; fogyasztó tabletták.
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( 210 ) M 22 00695
( 220 ) 2022.03.10.
( 731 ) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
( 740 ) Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) dm App
( 511 ) 9

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; számítógépek és számítógépes perifériák.
16

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

bútorok kivételével.
35

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

( 210 ) M 22 00730
( 220 ) 2022.03.17.
( 731 ) SZALAI Fafeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )
( 511 ) 4

Brikettek; brikettek éghető anyagokból; tüzelőanyag brikettek formájában; fa [tűzelőanyag]; éghető

tüzelőanyagok.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: brikettek, brikettek éghető anyagokból, tüzelőanyag brikettek formájában, fa [tűzelőanyagnyag],
éghető tüzelőanyagok.
( 210 ) M 22 00734
( 220 ) 2022.03.17.
( 731 ) Revio Kft., Jászdózsa (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. és Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37

Villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; villamossági, építőipari szolgáltatások; építőipari

szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; okosotthon tervezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
okosotthon berendezéseinek üzembehelyezésével kapcsolatos szolgáltatások; okosotthon berendezéseinek
javítása vagy karbantartása; épületek felújítása; klímaberendezések felújítása; konyhák felújítása; apartman
felújítási szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségek felújítása; elektromos vezetékek felújítása; épületek belső
felújítása; fürdőszobai szerelvények felújítása; épületek szakértői felújítása; épületek felújításának felügyelete;
épületek felújításával kapcsolatos információszolgáltatás; elektromos vezetékek felújítása, javítása és
karbantartása; épületek kivitelezése; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; elektromos
kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások; lakások napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése;
napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; áramfejlesztő készülékek és
berendezések karbantartása, szervizelése és javítása; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe helyezése;
elektromos világító- és áramellátó rendszerek üzembe helyezése; áramelosztó vagy -szabályozó gépek és
berendezések javítása vagy karbantartása; építés; építésfelügyelet; infrastruktúra építés; lakóingatlan-építés;
mennyezet építés; galériák építése; épületrészek építése; házak építése; épületek építése; építési szolgáltatások;
magánlakások építése; üzletek építése; konyhák építése; lakóingatlanok építése; házbővítések építése; építési
menedzsment; csővezetékek építése; tetők építése; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások;
ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; energia infrastruktúra építés; közüzemi infrastruktúra építés; helyszínek
előkészítése [építés]; építési munka felügyelete; egyedi épületek építése; építési tanácsadó szolgáltatások; irodák,
irodaházak építése; kereskedelmi ingatlanok építése; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési
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munkálatok előregyártott házaknál; általános építési vállalkozói szolgáltatások; társasházak, apartmanházak,

többlakásos épületek építése; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; közművekkel kapcsolatos
építési információk szolgáltatása; napenergiát hasznosító közhasznú létesítmények építése; kábelezéssel
kapcsolatos földalatti építési munkák; vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; lakó- és kereskedelmi
épületek építése; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése;
épületek építésével kapcsolatos online információ szolgáltatás; helyszíni projektirányítás épületek építésével
kapcsolatban; építés, építkezés és bontás; légkondicionáló berendezések javítása; légkondicionáló-tisztítási
szolgáltatások; légkondicionáló berendezések tervszerű szervizelése; légkondicionálási, klímatechnikai
vállalkozási szolgáltatások; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések
javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; légkondicionáló berendezések üzembe
helyezése, karbantartása és javítása; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése,
karbantartása és javítása; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtéstechnikai szolgáltatások; fűtő- és
hűtőberendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezése;
fűtőberendezések beszerelése; fűtőberendezések tervszerű szervizelése; fűtőberendezések üzembe helyezése,
javítása és karbantartása; fűtőkészülékek javítása és karbantartása; geotermikus fűtőberendezések építése;
központi fűtés beszerelése; központi fűtés-rendszerek üzembe helyezése; napenergiás fűtőrendszerek üzembe
helyezése; napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és javítása; szellőztető berendezések javítása;
szellőztető berendezések üzembe helyezése; szellőztető berendezések tervszerű szervizelése; szellőztető
berendezések javítása és karbantartása; szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése.
42

Okosotthon tervezésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; mérnöki tervezés; mérnöki kutatás; mérnöki

és számítógépes mérnöki szolgáltatások; technológiai mérnöki elemzés; mérnöki projektmenedzsment
szolgáltatások; mérnöki jelentések készítése; mérnöki tervezési szolgáltatások; műszaki, mérnöki felmérések;
mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki megvalósíthatósági tanulmányok; mérnöki felmérések lebonyolítása;
mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés és konzultáció; építészeti és mérnöki szolgáltatások; mérnöki
építési rendszerek tervezése; számítógépes programozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; mérnöki
szolgáltatások az energiatechnológia területén; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki
szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; elektronikus rendszerek tervezéséhez
kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; villamosmérnöki szolgáltatások; technológiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó
tanácsadás a villamos energia és energiaellátás területén.
( 210 ) M 22 00746
( 220 ) 2022.03.18.
( 731 ) Sas Baba Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Bár szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

( 210 ) M 22 00747
( 220 ) 2022.03.18.
( 731 ) Baki Béla, Budapest (HU)
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( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

( 546 )

( 511 ) 9

Média tartalmak; letölthető média; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mobil

alkalmazások.
35

Internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; hirdetés és reklámozás.

38

Videók, mozifilmek, képek, ábrák, szövegek, fényképek, játékok, felhasználó által létrehozott tartalmak,

audiotartalmak és információk interneten keresztül történő továbbítása; üzenetküldési szolgáltatások; szöveges
üzenet szolgáltatások.
41

Interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás biztosítása videók

formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; online szórakoztatás; online
interaktív szórakoztatás; könnyed szórakoztató szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; online
nem letölthető képek biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása.
45

Társkereső szolgáltatások; társkereső klubok; internetes társkereső szolgáltatások; számítógépes társkeresési

szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; ismeretségi, közösségi
hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; társkereső ügynökségi szolgáltatások; videós társkereső
szolgáltatások; társasági kísérő szolgáltatások; társasági ismerkedési szolgáltatások [személyes bemutatkozás];
internet alapú ismerkedési szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00757
( 220 ) 2022.03.21.
( 731 ) Indamedia Sales Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Piros Ádám, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 22 00758
( 220 ) 2022.03.18.
( 731 ) Zámbó Katalin, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Fagylalt, gofri, sütemény.

( 210 ) M 22 00760
( 220 ) 2022.03.18.
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( 731 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) Valeriana Chill
( 511 ) 5

Altatószerek, nyugtatók, humán étrend-kiegészítők.

( 210 ) M 22 00761
( 220 ) 2022.03.18.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Altatószerek, nyugtatók, humán étrend-kiegészítők.

( 210 ) M 22 00762
( 220 ) 2022.03.18.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Altatószerek, nyugtatók, humán étrend-kiegészítők.

( 210 ) M 22 00764
( 220 ) 2022.03.18.
( 731 ) TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 5

Altatószerek, nyugtatók, humán étrend-kiegészítők.

( 210 ) M 22 00769
( 220 ) 2022.03.21.
( 731 ) Free Sun Energy Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Földvári Attila, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 22 00771
( 220 ) 2022.03.21.
( 731 ) Hámori Marcell János, Balatonfüred (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 22 00772
( 220 ) 2022.03.22.
( 731 ) Ap-Office Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 2

Tinták nyomtatáshoz, jelöléshez és gravírozáshoz; festékkazetták, tonerek; nyomtatókhoz és fénymásolókhoz

való tonerek; ofszet nyomdafestékek, tonerek; tinták [tonerek] fénymásoló gépekhez; töltött tonerek, patronok;
töltött tonerek, patronok számítógépes nyomtatókhoz; tonerek fénymásolókhoz; tonerek nyomtatáshoz; tonerek
színezőanyagok formájában; xerografikus tonerek [festéktartályok].
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.
( 210 ) M 22 00773
( 220 ) 2022.03.22.
( 731 ) Berényi Orsolya, Tatabánya (HU)
( 740 ) Kókai Judit Ügyvédi Iroda, Tatabánya
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz.
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( 210 ) M 22 00778
( 220 ) 2022.03.22.
( 731 ) PRO-HAND Hungária Munkavédelmi Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Sóskút (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Munkaruházattal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; munkavédelmi eszközökkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00816
( 220 ) 2022.03.26.
( 731 ) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra); minden

felfűtendő de nem égetendő dohánytermék; dohányzócikkek; elektronikus eszközök és tartozékok
dohánytermékek felfűtéséhez.
( 210 ) M 22 00817
( 220 ) 2022.03.26.
( 731 ) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt (CH)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; sodorható dohány; pipadohány; dohánytermékek; dohánypótlók

(nem gyógyászati célokra); szivarok; szivarkák; öngyújtók dohányzóknak; szivargyújtók dohányzóknak; gyufák;
dohányzók cikkei; cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők; zsebben hordható berendezések cigaretták
sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus
cigaretta-folyadékok; felfűtendő dohánytermékek.
( 210 ) M 22 00818
( 220 ) 2022.03.26.
( 731 ) dr. Jávorszki Veronika, Monor (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gyümölcsökkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; gyógynövényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; italokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00819
( 220 ) 2022.03.26.
( 731 ) dr. Jávorszki Veronika, Monor (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gyümölcsökkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; gyógynövényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; italokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00851
( 220 ) 2022.03.30.
( 731 ) Atlantis-Visegrád Club Kft., Visegrád (HU)
( 541 ) Atlantis
( 511 ) 39

Hajós utasszállítás; utasok hajóval való szállítása; utasszállítás hajón; utasszállítás hajóval; hajók és

csónakok kikötésével kapcsolatos szolgáltatások; hajókikötési lehetőség biztosítása.
( 210 ) M 22 00855
( 220 ) 2022.03.30.
( 731 ) Vitalexpert Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Kozmetikai krémek; kozmetikai tápláló krémek; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrhidratáló krémek

[kozmetikai]; bőrápoló krémek kozmetikai célokra; kozmetikai szerek; bőrápoló kozmetikai szerek; bőrápoló
kozmetikumok; bőrápoló krémek; bőrápoló készítmények; bőrápoló krémek [kozmetikai]; bőrápoló krémek
[testre]; bőrápoló folyadékok [kozmetikai]; egészségügyi termékek [piperecikkek]; hidratáló koncentrátumok
[kozmetikai].
5

Bőrápoló folyadékok [gyógyhatású]; bőrápoló olajok [gyógyhatású]; diétás táplálékkiegészítők; diétás

ételkiegészítők; diétás készítmények gyermekeknek; diétás édességek gyógyászati célokra; diétás élelmiszerek
klinikai tápláláshoz; diétás ételek betegek számára; diétás ételkészítmények gyógyászati használatra; diétás ételek
gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati használatra; diétás termékek gyógyászati célokra; diétás
italok gyógyászati célokra; diétás édesítőszerek gyógyászati célra; táplálékkiegészítők és diétás készítmények;
diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás és táplálkozási készítmények; diétás rostok az emésztés
segítésére; étrend-kiegészítő italok; humán étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők gyógyászati célokra;
étrend-kiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; étrend- és táplálékkiegészítők; homeopátiás
étrend-kiegészítők; gyógynövénykivonatok; gyógynövény-főzetek; glükóz étrend-kiegészítők;
glükóz-készítmények gyógyászati célokra; glükóz élelmiszeradalékként, gyógyászati célokra; jód; D-vitamin
készítmények; fogyasztó kapszulák; kapszulák gyógyászati célokra.
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Diétás készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;
étrendkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00857
( 220 ) 2022.03.30.
( 731 ) PPG Trilak Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,
nyomtatáshoz és képzőművészethez; festékek, színezékek, pigmentek és tinták; hígítók és sűrítők bevonatokhoz,
festékekhez és tintákhoz; bevonóanyagok [festékek]; festékek és lemosók; lakkok és politúrok; tartósítószerek.
( 210 ) M 22 00858
( 220 ) 2022.03.30.
( 731 ) PPG Trilak Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,
nyomtatáshoz és képzőművészethez; festékek, színezékek, pigmentek és tinták; hígítók és sűrítők bevonatokhoz,
festékekhez és tintákhoz; bevonóanyagok [festékek]; festékek és lemosók; lakkok és politúrok; tartósítószerek.
( 210 ) M 22 00859
( 220 ) 2022.03.30.
( 731 ) Keleti Klára, Budapest (HU)
Keleti András, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 541 ) MOB Pizza
( 511 ) 39
43

Éttermi ételszállítás; étel házhozszállítás; pizza kiszállítás.
Bár- és éttermi szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások;

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; pizzériák;
ételkészítés; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési
szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; éttermi
szolgáltatások étel elvitelre árusításához.
( 210 ) M 22 00862
( 220 ) 2022.03.31.
( 731 ) Dr. Kóródi Róbert, Szigetújfalu (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

Fogfehérítő csíkok; fogfehérítő készítmények; fogfehérítő készítményekkel átitatott fogfehérítő szalagok

[kozmetikumok]; fogfehérítő krémek; fogfehérítő paszták; fogfehérítő zselék; fogápoló készítmények;
fogkrémek; fogmosásra szolgáló készítmények; fogmosó gél; fogmosó készítmények; fogmosó por; fogpaszta;
fogpolírozók; fogpor fogpaszta alakjában; fogporok; fogtisztító folyadékok, oldatok; fogtisztító por; fogtisztító
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szerek és szájvizek; fogtisztító szerek rágógumi formájában; folyékony fogkrém; gyógyanyagokat nem tartalmazó

szájöblítő szerek; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; leheletfrissítő spray; leheletfrissítő
készítmények személyes higiéniához; leheletfrissítő lapocskák; leheletfrissítők; leheletfrissítők nyírfakivonatból
készült rágópálcikák formájában; lenyelhető fogkrém; nem gyógyhatású fogkrémek; nem gyógyhatású
szájöblítők, szájvizek; nem gyógyhatású szájspray-k; rágható fogkrémek; rágható fogtisztító készítmények; szájés fogápoló kozmetikai készítmények; száj (lehelet) frissítő; szájápolási készítmények [nem gyógyhatású];
szájápoló készletek; szájfrissítők, leheletfrissítők, nem orvosi használatra; szájhigiénés készítmények; szájöblítők,
szájvizek; szájspray-k, nem gyógyászati használatra; szájvizek, nem gyógyászati célra; szilárd fogkrém-tabletták.
( 210 ) M 22 00874
( 220 ) 2022.04.01.
( 731 ) Sole-Mizo Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest
( 541 ) Mizo
( 511 ) 29

Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

( 210 ) M 22 00875
( 220 ) 2022.04.01.
( 731 ) Functional Foods Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) KNIGHTRITTERS
( 511 ) 5

Táplálkozási kiegészítők; étrendkiegészítő készítmények; protein étrendkiegészítők; porított fehérje

étrendkiegészítők; étkezést helyettesítő, táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; vitamin kiegészítők;
antioxidáns kiegészítők; prebiotikus kiegészítők; növényi kiegészítők; ásványi étrendkiegészítők;
étrendkiegészítő italkeverékek; folyékony étrendkiegészítők; vitaminkészítmények.
30

Magas proteintartalmú gabonaszeletek; gabonaalapú energiaszeletek; müzliszeletek; csokoládé bevonatú

táplálék-kiegészítő szeletek.
( 210 ) M 22 00897
( 220 ) 2022.04.04.
( 731 ) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDYMATON
OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Maroussi (GR)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CLINEA
( 511 ) 3

Napolajok; kozmetikai szerek; napozáshoz való ápoló folyadékok; napozózselék, -gélek; napozókrémek,

barnítókrémek; naptejek; barnító krémek és tejek; napvédő krémek; naptejek [kozmetikai használatra]; napvédő
stiftek; vízálló napvédő készítmények; napozás utáni krémek; napozás utáni hidratálók; napozás utáni folyadékok;
ásványvíz spray-k kozmetikai célokra; napolajok [kozmetikumok]; illatszer készítmények; szappan; folyékony
szappanok; arcsmink; szemkrém; ajakkrémek; arckrémek kozmetikai használatra; tonizáló oldat arcra, testre és
kézre; arcpakolások; tusolókrémek; tusolózselék; fürdőhab; testápolók; testápoló emulziók; testkrémek; hidratáló
testápolók [kozmetikai]; testradír; test- és arcápoló olajok; kézkrémek; arcszérum kozmetikai használatra; nem
gyógyhatású bőrszérumok; szépségápoló szérumok; hidratálók; archidratálók [kozmetikai]; bőrhidratáló
maszkok; öregedés elleni hidratálók; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra;
bőrhidratálók; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; sminkeltávolító krémek; sminkeltávolító zselék;
sminklemosó folyadékok; sminklemosó tejek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; arctisztító
maszkok; tisztító vegyületekkel átitatott eldobható törlőkendők arcon való használatra; dezodorok és
izzadásgátlók; kozmetikai készítmények fogyáshoz; ránckorrektorok; kozmetikai testradírok; arcradírok
[kozmetikai]; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; arcmaszkok.
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( 210 ) M 22 00947
( 220 ) 2022.04.08.
( 731 ) Phytotec Hungária Bt., Budapest (HU)
( 541 ) Ovofemin
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
( 210 ) M 22 00975
( 220 ) 2022.04.12.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 22 00976
( 220 ) 2022.04.12.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 22 00978
( 220 ) 2022.04.12.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5

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

gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.
( 210 ) M 22 00986
( 220 ) 2022.04.12.
( 731 ) Lenkey Ákos, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUDALOVINPEST
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 22 01007
( 220 ) 2022.04.14.
( 731 ) aiMotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 9

Mesterséges intelligencia szoftver; kép, grafika és szöveg feldolgozásához használt szoftver; számítógépes

szoftver és hardver a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén; számítógépes szoftver és hardver
mesterséges intelligencia rendszerek építésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok létrehozására, kezelésére, annotálására, rögzítésére,
validálására, testreszabására és címkézésére, beleértve a mesterséges intelligencia rendszerek betanítására
használt adatok verziókövetését és nyomonkövetését; adathalmazok és adatbázisok betanítási, tesztelési és
validálási célokra, mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; számítógépes szoftver és hardver
mesterséges intelligencia rendszerek összemérésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálására.
42

Adathalmazok és adatbázisok rendelkezésre bocsátása betanítási, tesztelési és validálási célokra,

mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási adatok összegyűjtéséhez, rögzítéséhez, annotálásához, létrehozásához,
validálásához és testreszabásához; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási
adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálása terén; számítógépes szoftvereszközök tervezése és fejlesztése
a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén, beleértve az érzékelőkalibráló eszközöket, rögzítő eszközöket,
összemérő eszközöket, adatkategorizáló és menedzsment eszközöket szoftver-szolgáltatások és
platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerek felhasználók általi építését lehetővé tevő
számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok felhasználók általi létrehozását és kezelését lehetővé
tevő számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges
intelligencia alkalmazásokhoz való adatok címkézését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;
szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások más számítógépes szoftverek és számítógépes interfészek
létrehozására és fejlesztésére szolgáló számítógépes szoftverfejlesztő eszközökkel.
( 210 ) M 22 01008
( 220 ) 2022.04.14.
( 731 ) aiMotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Mesterséges intelligencia szoftver; kép, grafika és szöveg feldolgozásához használt szoftver; számítógépes

szoftver és hardver a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén; számítógépes szoftver és hardver
mesterséges intelligencia rendszerek építésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok létrehozására, kezelésére, annotálására, rögzítésére,
validálására, testreszabására és címkézésére, beleértve a mesterséges intelligencia rendszerek betanítására
használt adatok verziókövetését és nyomonkövetését; adathalmazok és adatbázisok betanítási, tesztelési és
validálási célokra, mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; számítógépes szoftver és hardver
mesterséges intelligencia rendszerek összemérésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálására.
42

Adathalmazok és adatbázisok rendelkezésre bocsátása betanítási, tesztelési és validálási célokra,

mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási adatok összegyűjtéséhez, rögzítéséhez, annotálásához, létrehozásához,
validálásához és testreszabásához; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási
adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálása terén; számítógépes szoftvereszközök tervezése és fejlesztése
a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén, beleértve az érzékelőkalibráló eszközöket, rögzítő eszközöket,
összemérő eszközöket, adatkategorizáló és menedzsment eszközöket szoftver-szolgáltatások és
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platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerek felhasználók általi építését lehetővé tevő

számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok felhasználók általi létrehozását és kezelését lehetővé
tevő számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges
intelligencia alkalmazásokhoz való adatok címkézését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;
szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások más számítógépes szoftverek és számítógépes interfészek
létrehozására és fejlesztésére szolgáló számítógépes szoftverfejlesztő eszközökkel.
( 210 ) M 22 01010
( 220 ) 2022.04.14.
( 731 ) aiMotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
42

rendszerekhez való betanítási adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálására.
Adathalmazok és adatbázisok rendelkezésre bocsátása betanítási, tesztelési és validálási célokra,

mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási adatok összegyűjtéséhez, rögzítéséhez, annotálásához, létrehozásához,
validálásához és testreszabásához; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási
adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálása terén; számítógépes szoftvereszközök tervezése és fejlesztése
a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén, beleértve az érzékelőkalibráló eszközöket, rögzítő eszközöket,
összemérő eszközöket, adatkategorizáló és menedzsment eszközöket szoftver-szolgáltatások és
platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerek felhasználók általi építését lehetővé tevő
számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok felhasználók általi létrehozását és kezelését lehetővé
tevő számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges
intelligencia alkalmazásokhoz való adatok címkézését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;
szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások más számítógépes szoftverek és számítógépes interfészek
létrehozására és fejlesztésére szolgáló számítógépes szoftverfejlesztő eszközökkel.
( 210 ) M 22 01012
( 220 ) 2022.04.14.
( 731 ) aiMotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Mesterséges intelligencia szoftver; kép, grafika és szöveg feldolgozásához használt szoftver; számítógépes

szoftver és hardver a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén; számítógépes szoftver és hardver
mesterséges intelligencia rendszerek építésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok létrehozására, kezelésére, annotálására, rögzítésére,
validálására, testreszabására és címkézésére, beleértve a mesterséges intelligencia rendszerek betanítására
használt adatok verziókövetését és nyomonkövetését; adathalmazok és adatbázisok betanítási, tesztelési és
validálási célokra, mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; számítógépes szoftver és hardver
mesterséges intelligencia rendszerek összemérésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálására.
42

Adathalmazok és adatbázisok rendelkezésre bocsátása betanítási, tesztelési és validálási célokra,

mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási adatok összegyűjtéséhez, rögzítéséhez, annotálásához, létrehozásához,
validálásához és testreszabásához; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási
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adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálása terén; számítógépes szoftvereszközök tervezése és fejlesztése

a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén, beleértve az érzékelőkalibráló eszközöket, rögzítő eszközöket,
összemérő eszközöket, adatkategorizáló és menedzsment eszközöket szoftver-szolgáltatások és
platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerek felhasználók általi építését lehetővé tevő
számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok felhasználók általi létrehozását és kezelését lehetővé
tevő számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges
intelligencia alkalmazásokhoz való adatok címkézését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;
szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások más számítógépes szoftverek és számítógépes interfészek
létrehozására és fejlesztésére szolgáló számítógépes szoftverfejlesztő eszközökkel.
( 210 ) M 22 01055
( 220 ) 2022.04.20.
( 731 ) MicroSmart Kft., Szirmabesenyő (HU)
( 740 ) Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SEMICOR
( 511 ) 9

Okostelefonok; okoskarórák; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szíjak okoskarórákhoz; kiegészítők,

tartozékok okostelefonokhoz; kiegészítők, tartozékok okoskarórákhoz; védőfóliák okostelefonokhoz; védófóliák
okoskarórákhoz; védőtokok okostelefonokhoz.
( 210 ) M 22 01059
( 220 ) 2022.04.20.
( 731 ) Karlo Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LEAFIT
( 511 ) 9

Okostelefonok; okoskarórák; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szíjak okoskarórákhoz; kiegészítők,

tartozékok okostelefonokhoz; kiegészítők, tartozékok okoskarórákhoz; védőfóliák okostelefonokhoz; védófóliák
okoskarórákhoz; védőtokok okostelefonokhoz.
( 210 ) M 22 01273
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
11

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

berendezések.
A rovat 237 darab közlést tartalmaz.
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