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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

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

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

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

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

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

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

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

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

(60)

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi
rovatokban közzétételi szám (70)
vagy lajstromszám; használati
minta és formatervezési minta
rovatokban lajstromszám; a
megadott szabadalmak, a
megadott növényfajta- oltalmak, a megadott használati
(80)
minta oltalmak és a megadott
formatervezési mintaoltalmak
rovatokban a lajstromszámhoz
kapcsolt dátum a megadó határozat kelte
(13) a publikáció fajtája a WIPO
16. szabványa szerint
(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsőbbség vagy
kedvezmény, illetve a módo(90)
sítási elsőbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve
UPOV Egyezmény szerinti elsőbbség adatai
(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok

48

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve
használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti osztályozás (formatervezési minta rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom címe, a növényfajta fajneve, latin neve, a használati
minta címe, a formatervezési
minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve
a formatervezési minta fényképe vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban a főigénypont (a jellemző ábrával)
Összefüggő bejelentések, szabadalmak, kiegészítő oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak,
használati minták adatai
(62) megosztás esetén a korábbi
szabadalmi, növényfajta- oltalmi, illetve használati minta
bejelentés ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belső elsőbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő
A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
Az Európai Szabadalmi Egyezmény
szerinti adatok, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék első magyarországi
forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte, vala-
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(93)
(94)
(95)
(96)
(97)

(98)

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

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

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9
T1
T2
T3
T4
T5

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

(553) mozgás- vagy multimédia
Egyezmény szerinti felszólalási elmegjelölés
járásban módosítással fenntartott
(554) térbeli megjelölés
európai szabadalmak szövege for(555) hologrammegjelölés
dításának benyújtásáról
(556) hangmegjelölés
T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos
Egyezmény szerinti korlátozási ellapjában történő közzététel
járásban módosítással fenntartott
napja
európai szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
(591) szín- vagy színes megjelölés
T7 Korlátozott európai szabadalom
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
adatai
szövege fordításának bibliográfiai
(641) megosztás esetén a korábbi
adataiban
bejelentés ügyszáma
T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
(646) megosztás esetén a korábbi
szövege fordításában
védjegy lajstromszáma
T10 Európai szabadalom igénypontokon
(660) a belső elsőbbség adatai
kívüli szövegének magyar nyelvű
(700) A jogosult, a képviselő és az engefordítása
délyes adatai
U8 Helyreigazítás a használati minta(731) bejelentő
oltalmi leírások bibliográfiai adata(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
iban
lajstrom szerinti jogosult vagy
U9 Helyreigazítás a használati mintaa lajstromozási eljárásban
oltalmi leírásokban
résztvevő bejelentő
(740) képviselő
Védjegy és földrajzi árujelző adatok
(791) engedélyes
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)
A rovatok rendezési elvei
(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám
(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszűnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja
(200) Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
(250) a bejelentés benyújtásának
helye
(300) Uniós elsőbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő
közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzétételt tartalmazó lap száma
(500) Egyéb adatok
(511) az árujegyzék vagy a termékjegyzék a Nizzai Megállapodás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel
(540) a földrajzi árujelző megnevezése
(541) a megjelölés közönséges
írásmóddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(552) pozíció- vagy mintázat megjelölés
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A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési
mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott formatervezési mintaoltalmak adatai
a Locarnói Megállapodás szerinti osztályonként csoportosítva, az első helyen
szereplő bejelentők nevének betűrendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
meg.
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
négyjegyű kódok az adott rovatok tartalmára utalnak a WIPO 17. szabványa
szerint.
A szabadalmi bejelentések közzététele
című rovatban a T betűvel kezdődő dokumentumszám az 1996. január 1-je előtti
bejelentési nappal rendelkező teljes
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő dokumentumszám halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
bejelentések az ügyszám, a megadott
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajstromszám szerinti sorrendben jelennek
meg.
A védjegy és földrajzi árujelző bejelentések a bejelentők nevének betűrendjében,
a lajstromozások lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 21 01423
( 220 ) 2021.04.05.
( 731 ) Horváth-Szűcs Anita, Fót (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 02366
( 220 ) 2021.06.14.
( 731 ) Alfabrand Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; darált fokhagyma [fűszer]; curry [fűszer]; chutney [fűszeres ízesítő]; almaszósz [ízesítők/fűszerek];
ételízesítő [fűszer]; fahéj [fűszer]; gyömbér [fűszer]; szegfűszeg [fűszer]; szezámmagok [fűszerek];
vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; 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.

36

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 21 02464
( 220 ) 2021.06.21.
( 731 ) Korózs Gábor, Bodony (HU)
( 740 ) Dr. Hronyecz Judit, Tatabánya
( 541 ) Ódry
( 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;
aludttej (1); aludttej (2); cottage cheese; kefir; tejföl; tejhelyettesítők; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok;
tejsavó; tejszínhab; tejszín; túró.
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
M1339
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jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

szószok; jég [fagyott víz]; ánizsmag; csillagánizs; fahéj (fűszer); fűszeres készítmények ételekhez;
fűszernövények; gyömbér fűszer; sáfrány; szegfűbors; szegfűszeg (fűszer); szezámmagok (fűszerek); vanília
(ízesítőszer); vanillin (vanília pótló).
32

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 21 02658
( 220 ) 2021.07.06.
( 731 ) Pataki Ágnes, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Táplálékkiegészítők és diétás készítmények, étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő italok; étrend-kiegészítő

porok, -tabletták; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú
étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra.
35

Vitaminokkal, táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 210 ) M 21 02719
( 220 ) 2021.07.11.
( 731 ) Monofaktura Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 21 02731
( 220 ) 2021.07.12.
( 731 ) Klement Péter, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KLEMING AZ INGATLAN APP
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; számítógép szoftverek alkalmazás-programozó interfészekként

való használatra (API); alkalmazás-programozási interfész (API) szoftveralkalmazások építéséhez; szoftver
szervezéshez, megtekintéshez, online hirdetési szolgáltatások biztosításához vagy elektronikus média vagy
információ egyéb módon történő biztosításához számítógépen, interneten és kommunikációs hálózatokon
keresztül; képek, audiovizuális és videotartalmak módosításának és továbbításának lehetővé tételéhez használatos
számítógépes szoftverek; a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók számítógépes és kommunikációs
világhálózaton keresztüli lebonyolítását lehetővé tevő letölthető e-kereskedelmi számítógépes szoftverek;
elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és emlékeztetők küldésére szolgáló számítógépes szoftverek;
számítógépes kereső szoftverek; alkalmazás programozási felület (API) az AI (mesterséges intelligencia)
platformok fejlesztéséhez; szoftverek; számítógépes szoftver elektronikus üzenetek, grafikák, képek, hang- és
audiovizuális tartalom küldésére és fogadására számítógéppel az interneten és a kommunikációs hálózatokon;
képek, grafikák, audioanyagok, videoanyagok és szövegek feldolgozására szolgáló szoftverek; szoftver képek,
audio, audiovizuális és videotartalmak, fényképek, videók, adatok, szöveg, üzenetek, megjegyzések, reklámok,
médiahirdetési kommunikáció és információ átadására; ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) szoftver; üzenetküldő
szoftver.
M1340

35

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 11. szám, 2022.06.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Marketing, reklám és promóciós szolgáltatások; piackutatási és tájékoztató szolgáltatások biztosítása; mások

áruinak és szolgáltatásainak reklámozása az interneten és kommunikációs hálózatokon keresztül; üzleti és
reklámszolgáltatások; konzultációs szolgáltatások a reklám és marketing területén; harmadik fél szolgáltatásainak
és termékeinek cseréjének és értékesítésének lehetővé tétele számítógépes és kommunikációs hálózatokon
keresztül; online piacterek biztosítása áruk és/vagy szolgáltatások értékesítői számára; online eszközök biztosítása
eladók és vevők összehozása céljából; reklámozási és információterjesztési szolgáltatások, elsősorban
kategorizált reklámfelületek biztosítása a számítógépes világhálózaton keresztül; online számítógépes adatbázisok
és online kereshető adatbázisok biztosítása az apróhirdetések területén; reklámszolgáltatások; internetes és
kommunikációs hálózatokon keresztül történő reklámterjesztés mások számára; mások áruinak és
szolgáltatásainak reklámozása internetes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő video reklámok
terjesztésével; reklámszolgáltatások, nevezetesen online hirdetések célzása és optimalizálása; üzleti
menedzsment; üzleti adminisztráció, irodai funkciók; marketing és reklámtevékenységgel kapcsolatos üzleti
konzultáció; médiatervezés és médiavásárlási szolgáltatások; márka(név) tanácsadás; reklámanyagok tervezése
mások számára; időpont-ütemezési szolgáltatások.
36

Pénzügyi tranzakció feldolgozó szolgáltatások; számlafizetési adatok elektronikus feldolgozása és küldése

számítógépes és kommunikációs hálózatok használóinak; elektronikus tőkeátutalás; hitelkártya, betéti kártya
tranzakció-feldolgozási szolgáltatások; kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen fizetési tranzakció-feldolgozási
szolgáltatások; elektronikus mobil fizetési szolgáltatások nyújtása mások számára; pénzügyi szolgáltatások;
fizetési feldolgozó szolgáltatások; pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési
szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.
38

Fényképmegosztó és videomegosztó szolgáltatások, nevezetesen digitális fényképfájlok, videók és

audiovizuális tartalom elektronikus továbbítása az internethasználók körében; távközlés; hozzáférés biztosítása
számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz; távközlési szolgáltatások, nevezetesen adatok, üzenetek,
grafikák, fényképek, képek, hang- és videoanyagok, információk elektronikus továbbítása; online kommunikációs
fórumok biztosítása ingatlanokkal kapcsolatos témakörökben; a mobileszköz és webhely felhasználóit más helyi
vagy globális weboldalakra irányító online kommunikációs kapcsolódási pontok rendelkezésre bocsátása; online
csevegőszobák, azonnali üzenetküldési szolgáltatások és elektronikus hirdetőtáblák biztosítása; audio-, szöveg- és
videoközvetítési szolgáltatások interneten vagy más kommunikációs hálózatokon keresztül; számítógépes
adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása az ingatlanhirdetések területén.
42

Számítógépes szolgáltatások, különösen a regisztrált felhasználók számára csoportok és rendezvények

szervezését, vitákban való részvételt, valamint társadalmi, üzleti és közösségi hálózatépítésbe történő
bekapcsolódást lehetővé tevő virtuális közösségek létrehozása; számítógépes szolgáltatások, köztük webkeresők
(keresőmotorok) biztosítása globális számítógépes és kommunikációs hálózaton történő adatszerzéshez; kereshető
adatbázisok biztosítása; virtuális közösség létrehozására, valamint hang- és videoanyagok, fényképek, szövegek,
tartalom és adatok továbbítására szolgáló szoftverek biztosítása; olyan szoftverek biztosítása, amelyek lehetővé
tesznek a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciókat az interneten és a kommunikációs hálózatokon
keresztül; értesítések, figyelmeztető üzenetek küldésére, és elektronikus üzenetek küldésére és fogadására
szolgáló, valamint a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók globális számítógépes hálózaton
keresztüli végrehajtását lehetővé tevő szoftvereket kínáló szoftver mint szolgáltatás (SAAS) szolgáltatások; olyan
alkalmazásprogramozási felület (API) biztosítása, amely a felhasználók számára lehetővé tesz elektronikus üzleti
monetáris tranzakciókat az interneten keresztül; szoftverek elektronikus fizetések feldolgozására; platform mint
szolgáltatás (PAAS) szolgáltatásokat tartalmazó szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára
üzleti és e-kereskedelmi tranzakciók végrehajtását; helymeghatározó szoftver biztosítása az érdeklődésre számot
tartó áruk, szolgáltatások és események helyének keresésére, meghatározására és megosztására;
alkalmazás-szolgáltató (ASP), amely helymeghatározó szoftverrel rendelkezik az érdeklődésre számot tartó áruk,
szolgáltatások és események helyének keresésére, meghatározására és megosztására.
( 210 ) M 21 02769
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( 220 ) 2021.07.15.
( 731 ) Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonvilágos (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenység.
Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

( 210 ) M 21 02821
( 220 ) 2021.07.21.
( 731 ) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; gyógyászatban használt diagnosztikai készülékek

májösszetétel vizsgálatra, bioimpedancia mérésre, májzsírosodás meghatározására, roncsolásmentes diagnosztikai
eljárásra.
44

Klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi berendezések

kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; májösszetétel
vizsgalat; bioimpedancia mérés; májzsírosodás meghatározása; roncsolásmentes diagnosztikai eljárások.
( 210 ) M 21 02905
( 220 ) 2021.07.29.
( 731 ) KEIOK Közép-Európai Innovációs és Oktatási Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bakos-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 03063
( 220 ) 2021.08.19.
( 731 ) Demjén Dávid, Budapest (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Audovizuális és fényképészeti eszközök; fényképészeti nyomtató berendezések; fényképkészítő eszközök,

műszerek; fényképnyomatokat készítő berendezések; fényképészeti készülékek és eszközök; azonnali
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képkészítésre szolgáló fényképezőgépek; informatikai és audio-, vizuális, mutimédiás és fényképészeti

készülékek; audiovizuáls készülékek, berendezések; fényképnyomtatók; fényképészeti állványok; fényképészeti
felszerelések; állványok fényképezőgépekhez; multifunkciós fényképezőgépek; fényképezőgépek, kamerák;
szelfi- (önarckép készítő) és fotógépek.
40

Nyomtatás, fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; fényképnyomtató gépek és berendezések

bérbeadása; fényképnyomtató berendezések bérbeadása; fényképkidolgozó berendezések kölcsönzése; fényképek
féldolgozása, fényképkidolgozás; fényképnyomtatás; fényképelőhívás; fényképnyomtatási szolgáltatásokra
vonatkozó információk biztosítása; fényképnyomtató berendezések kölcsönzése.
41

Audiovizuáls és fényképészeti berendezések és félszerelések bérbeadása; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; audiovizuális készülékek kölcsönzése; szelfi- (önarckép készítő) és fotógépek
bérbeadása.
( 210 ) M 21 03064
( 220 ) 2021.08.19.
( 731 ) Papp Adrienn Niké, Budaörs (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Niin
( 511 ) 20
35

Bútorok és lakberendezési tárgyak; bútorok; fából készült dobozok.
Lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások, bútorokkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
42

Lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; lakberendezési tanácsadás.

( 210 ) M 21 03074
( 220 ) 2021.08.23.
( 731 ) Liptai László Zsolt, Dunakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Üdítőitalok; ásványvíz; ízesített víz; alkoholmentes sörök.

( 210 ) M 21 03324
( 220 ) 2021.09.21.
( 731 ) Träger Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sili Dóra, Budapest
( 541 ) Világjáték
( 511 ) 28

Játékok, játékszerek (amelyek a játékterápiához és a játékdiagnosztikához használatosak); pszichológiai

tesztjátékok; bábgarnitúrák; bábkészletek; emberi foglalkozást idéző figurák; játék babák; bábuk; bababútorzat;
babaruhák; babaházak; babaszobák; cumisüvegek játék babáknak; építőjátékok; építőkockák; játék fa épületek
(ház, templom, torony, vár, gyár, óvoda, kórház, sátor, cirkusz); állatfigurák mint játékszerek; játékautók;
méretarányos kicsinyített járműmodellek; táblák játékokhoz; textilfigurák mint játékszerek; falfigurák mint
játékszerek; játék sárkányok; játék mesefigurák, amely áruk kizárólag a játékterápiához és a játékdiagnosztikához
használatosak.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, adminisztráció és szervezés; irodai munkák; árubemutatás;

szövegfeldolgozás; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
kereskedelmi és reklámcélú kiállítások; vásárok szervezése; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzleti
menedzselés, amely szolgáltatások kizárólag a játékterápiával és a játékdiagnosztikával kapcsolatosak.
41

Nevelés; szakmai képzés; pszichológiai oktatás; mentálhigiéniás oktatási tanácsadás; alkotóműhelyek
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szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

nevelési célú kiállítások szervezése, lebonyolítása; szövegek kiadása (nem reklámcélú), amely szolgáltatások
kizárólag a játékterápiával és a játékdiagnosztikával kapcsolatosak.
( 210 ) M 21 03350
( 220 ) 2021.09.22.
( 731 ) Pásztor Zsolt, Miskolc (HU)
( 541 ) AQA
( 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).
40

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

élelmiszerek és italok tartósítása; fém megmunkálás; üveg megmunkálás; kerámia megmunkálás.
( 210 ) M 21 03515
( 220 ) 2021.10.08.
( 731 ) BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) BÁV
( 511 ) 35

Ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; aukciós és fordított aukciós szolgáltatások;

internetes aukciók szervezése; aukciós eladások lebonyolítása; aukciók szervezése és lebonyolítása; aukciós
értékesítések, eladások megszervezése és irányítása; internetes aukciók megrendezése és lebonyolítása; törtarany
felvásárlás, beszámítás; saját készítésű ékszer forgalmazása.
36

Ékszerek értékbecslése; nemesfémek értékbecslése; nemesfémek biztonságos letétbe helyezése;

széfszolgáltatások; műtárgyak értékbecslése; zálogház szolgáltatások; zálogkölcsönzési szolgáltatások; régiségek
értékbecslése; régiségek értékbecslésével kapcsolatos tájékoztatás; drágakövek értékbecslése; drágakő és
féldrágakő értékbecslés; gyémántok, drágakövek és nemesfémek értékbecslése; pénzügyi közvetítői
szolgáltatások; megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások;
készpénz kifizetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.
37

Ékszerek foglalatainak javítása; ékszerjavítás; ékszer polírozása.

40

Megrendelésre egyedi ékszer készítése.

41

Felnőttképzés.

( 210 ) M 21 03519
( 220 ) 2021.10.11.
( 731 ) B&P MODA KFT., Budaörs (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Olaszországban gyártott ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 21 03553
( 220 ) 2021.10.13.
( 731 ) Dr. Pintér-Szoboszlai Attila, Alcsútdoboz (HU)
Pintér-Szoboszlai Éva, Alcsútdoboz (HU)
( 541 ) HELLYBOX
( 511 ) 19

Postaládák [kőművesmunkák].

20

Fából készült postaládák; műanyagból készült postaládák; postaládák nem fémből vagy falazatból.

35

Kiskereskedelmi ruházati csomagküldési szolgáltatások; kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások
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ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kozmetikai cikkek csomagküldési kiskereskedelme; postai csomagküldő

szolgáltatások adminisztratív feldolgozása és megszervezése.
39

Csomagküldemények elosztása; postai csomagküldő szolgáltatások megszervezése és lebonyolítása;

csomagfelvevő szolgáltatások; csomagok futárposta általi kézbesítése; áruk kézbesítése futárszolgálat útján; áruk
kézbesítése futár útján; futár- és küldöncszolgáltatások; futárszolgáltatások; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk
küldésére]; futárszolgáltatások; futárszolgáltatások áruk kézbesítéséhez, kiszállításához; futárszolgáltatások
áruszállításhoz; futárszolgáltatások csomagok kézbesítéséhez; futárszolgáltatások kereskedelmi áruk eljuttatására;
légi futárszolgáltatások; levélkézbesítés posta és/vagy futár útján; postai kézbesítés és futárszolgáltatások; postai
küldemények futár általi kézbesítése; szállítás futár által.
( 210 ) M 21 03623
( 220 ) 2021.10.21.
( 731 ) MasterCard International Incorporated, Purchase, New York (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, filmes, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző

(felügyeleti), életmentő és oktató készülékek és műszerek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására,
átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy
képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k
(kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással működő
készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;
számítógépes szoftverek és számítógépes programok (letölthető/rögzített számítógépes szoftverek); operációs
rendszer programok számítógépekhez, rögzített; kifizetési, banki, hitelkártya-, betétikártya-, fizetőkártya-,
bankautomata- , tároltérték-, elektronikus pénzátutalási, elektronikus fizetési, számlafizetési adatok elektronikus
feldolgozására és továbbítására vonatkozó, készpénzfolyósítási, tranzakcióhitelesítési, útvonalválasztási,
engedélyezési és elszámolási szolgáltatások megkönnyítésére és adminisztrálására, csalások felderítésére és
ellenőrzésére, katasztrófa utáni helyreállításra és titkosítási szolgáltatásokhoz használt számítógépes hardverek és
szoftverek (rögzített és/vagy letölthető); távközlési és elektromos készülékek és berendezések, amelyek adatok,
beleértve hang és képek felvételére, átvitelére és reprodukciójára szolgáló készülékek; könyvelőgépek; pénzügyi
számlák számítógépes világhálón keresztüli nyomonkövetésére, kezelésére és elemzésére szolgáló berendezés;
számítógépes hardverek és szoftverek, amelyek helyi és nagy távolságú számítógépes hálózatok fejlesztéséhez,
karbantartásához és használatához; memóriakártyák olvasására használt rendszerek, valamint memóriákban,
integrált áramköri memóriákban és bankkártya-memóriákban lévő adatok olvasására használt rendszerek;
letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; nyomtató-berendezések, beleértve adatfeldolgozó rendszerek és
pénzügyi tranzakciós rendszerek nyomtatóberendezéseit is; kódolók és dekódolók; modemek; vezeték nélküli
hálózatokon, globális számítógépes hálózatokon és/vagy mobil távközlési eszközökön keresztül, elektronikus
úton történő fizetési ügyletek elősegítéséhez való számítógépes hardverek és szoftverek; számítógépes hardverek
és kódoló szoftverek, kódoló kulcsok, digitális igazolások, digitális aláírások, magánszemélyek, bankok és
pénzintézetek által használt bizalmas ügyfél információ tárolására, visszakeresésére és átvitelére szolgáló
szoftverek; rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) eszközök és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök
azonosítását és hitelesítését elősegítő számítógépes szoftverek és hardverek; digitális pénztárcát tartalmazó
számítógépes hardverek és szoftverek, amelyek a vásárlók számlainformációit tárolják kiskereskedelmi kuponok,
utalványok, utalványkódok és engedmények elérésével és hűségjutalmak és pénzügyi jutalmak megszerzésével
kapcsolatban, amelyek ezekre a számlákra jóváírhatóak; letölthető számítógépes programok és
alkalmazásszoftverek olyan, digitális pénztárcát tartalmazó mobiltelefonokhoz és egyéb digitális eszközökhöz,
amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára ár-összehasonlító információk, termékismertetők, valamint
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mások kiskereskedelmi weboldal linkjeinek, illetve kedvezményre vonatkozó információk elérését;

szoftveralkalmazások érintés nélküli fizetőterminálokkal kapcsolatos használatra, azzal a céllal, hogy lehetővé
tegyék a kereskedők számára, hogy fogadni tudják az érintés nélküli mobil kereskedelmi tranzakciókat, a hűség
igazolására szolgáló hitelesítési információk érintés nélküli bemutatását és a kuponok, engedmények,
kedvezmények, utalványok és különleges ajánlatok megváltását érintés nélkül; szoftveralkalmazás, amely
lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kuponokat, engedményeket, kedvezményeket, utalványokat és
speciális ajánlatokat küldjenek közvetlenül a fogyasztók mobil távközlési eszközeire érintésmentes rövid
hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) kommunikáció által;
szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kis posztereket helyezzenek el
kiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzlethelyiségekben, amelyeket a vásárlók leolvashatnak a mobil távközlési
eszközeikkel, így kuponokhoz, engedményekhez, kedvezményekhez, utalványokhoz és speciális ajánlatokhoz
juthatnak hozzá érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás azonosító (RFID)
kommunikáció által; mobiltelefonokban és érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és
rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközökben használatos integrált áramköri chipek; mágnesesen kódolt
kártyák és integrált áramköri chipet tartalmazó kártyák (smartkártyák); biztonsági kódolt kártyák; biztonsági
tulajdonságokkal ellátott kódolt kártyák hitelesítési célokra; biztonsági tulajdonságokkal kódolt kártyák
azonosítási célokra; hologramos impregnált kártyák (kódolt); vevőkártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti
kártyák, chipkártyák, tárolt értéket hordozó kártyák, elektronikus adathordozó kártyák, fizetőkártyák, mind
kódolva; bankkártyák, melyek mágnesesen kódolt bankkártyák és banki kártyák, amelyek mágneses memóriákat
és integrált áramköri memóriákat használnak; fizetőkártya-olvasók; mágnesesen kódolt kártyához való
kártyaolvasók, elektronikus adathordozó kártyához való kártyaolvasók, elektronikus titkosító egységek,
számítógépes hardverek, számítógépes terminálok, számítógépes szoftverek pénzügyi szolgáltatásokban, banki és
távközlési ágazatokban történő használatra; számítógépes szoftverek, melyek lehetővé teszik chipkártyák
kapcsolatát terminálokkal és olvasókkal; telefonokba és egyéb kommunikációs eszközökbe ágyazott
számítógépes chipek; távközlési felszerelés; eladási tranzakciós pontok termináljai és számítógépes szoftverek
ügyleti, azonosító és pénzügyi információk átvitelére, megjelenítésére és tárolására, pénzügyi szolgáltatásokban,
bankügyletekben és távközlési iparban történő felhasználásra; rádiófrekvenciát felismerő eszközök
[válaszjeladók]; elektronikus ellenőrző készülék vásárlói kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betétes kártyák és
fizetőeszköz kártyák jogosultságának ellenőrzéséhez; bankjegykiadó automaták [ATM]; számítógép perifériák és
elektronikai cikkek, amik számológépek, elektronikus szervezők, elektronikus jegyzettömbök, zsebnaptár,
mobiltelefonok, mobiltelefon-kézibeszélők, tablet számítógépek, digitális olvasók és digitális személyi
asszisztensek (PDA-k) és riasztók; egérpadok; tűzoltó készülékek; a fent említett összes áru alkatrészei és
szerelvényei.
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzleti konzultációs és

tanácsadási szolgáltatások; üzleti vizsgálatok, kutatások; kereskedelmi információs ügynökségek; áruk
bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra; árösszehasonlító szolgáltatások; kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások; marketing konzultációs szolgáltatások; piackutatás; kártyatulajdonosok vásárlási
szokásainak nyomkövetése, elemzése, előrejelzése és jelentése; mások áruinak és szolgáltatásainak népszerűsítése
hitelkártyák, betéti kártyák és fizetőkártyák használatához kapcsolódó jutalmak és ösztönzők segítségével; hűségés jutalmazóprogramok üzleti adminisztrálása; kereskedelmi, ipari és üzleti menedzsment
segítségnyújtás/támogatás; üzleti értékelések; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; piackutatás; üzleti
statisztikai információ; számlakivonatok összeállítása; üzleti könyvvizsgálat; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
közönségszolgálati szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; szórólapok kiadása; kiskereskedelmi
szolgáltatások biztosítása mobil távközlési eszközökön keresztül a hitelkártyákkal és betéti kártyákkal
kapcsolatban; hitelkártyák és betéti kártyák rendelkezésre bocsátásához kapcsolódó, hálózatokon vagy egyéb
elektronikus eszközökön keresztül nyújtott, elektronikusan digitalizált információkat használó online
kiskereskedelmi szolgáltatások; számítógépes adatbázis management; mások koncertjeinek és kulturális
rendezvényeinek promóciója, kereskedelmi vagy reklámcélú bemutatók rendezése; szállítás, utazás, hotelek,
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szolgáltatások online módon az interneten és más számítógépes hálózatokon keresztül megvalósuló
megvásárlására vonatkozóan; pénzügyi nyilvántartások kezelése; a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatos
tájékoztatás és tanácsadás.
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Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi szolgáltatások, banki, hitelkártya-szolgáltatások,
betétikártya-szolgáltatások, fizetőkártya szolgáltatások, tárolt értékkel rendelkező kártyákon keresztül kínált előre
fizetett kártyás szolgáltatások, elektronikus hitel és terhelési tranzakciók, számlafizetési és -bemutatási
szolgáltatások, készpénzfolyósítás, csekkellenőrzés, csekk készpénzre való beváltása, betéthozzáférési és
bankautomata-szolgáltatások; tranzakció engedélyezési és elszámolási szolgáltatások, tranzakció-egyeztetés,
készpénzkezelés, konszolidált pénzelszámolás, konszolidált jogvita-feldolgozás, pénzügyi információk adattár- és
ügyfélprofil-információs szolgáltatások vonatkozásában, valamint kapcsolódó váltási, átjáró (gateway),
elszámolási/egyeztetési, valamint alapmozgási szolgáltatások a fizetési kártyák területén, elektronikus fizetések
feldolgozása, fizetési tranzakciók hitelesítési és ellenőrzési szolgáltatásai, értékcsere-szolgáltatások, biztonságos
elektronikus készpénzfizetési tranzakciók és elektronikus készpénzátutalás nyilvános számítógépes hálózatokon
keresztül, az elektronikus kereskedelem megkönnyítése céljából; pénzügyi információk, hitel és betéti kártyákkal
kapcsolatos adatok és jelentések biztosítása, elektronikus pénzátutalási és valutaváltási szolgáltatások, pénzügyi
értékelési és kockázatkezelési szolgáltatások mások számára a vásárlói hitelek területén; pénzügyi információk
számítógépes világhálózaton keresztüli terjesztése, biztonságos számítógépes információs hálózati eszközök
segítségével számítógéppel szolgáltatott pénzügyi információk és az összes fent említett szolgáltatásra vonatkozó
tanácsadó szolgáltatások; mobil távközlési eszközökön keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások
támogatására szolgáló pénzügyi szolgáltatások, vezeték nélküli eszközökön keresztüli fizetési szolgáltatások;
online módon, elektronikus hálózatokon keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására
szolgáló pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi elemzés és konzultációs szolgáltatások; bankügyletek és hitel
szolgáltatások; bankügyi, fizetési, hitel-, debit-, terhelési, pénzkifizetési, tárolt értékhez való hozzáférési
szolgáltatások; csekk ellenőrzés; pénzügyi tranzakciók feldolgozása mind online módon, számítógépes
adatbázison vagy távközlési eszközökön keresztül, mind a vásárlási ponton; kártyabirtokosok pénzügyi
tranzakcióihoz kapcsolódó feldolgozási szolgáltatások bankautomatákon keresztül; egyenlegrészletek, betétek és
kivétek közlése kártyatulajdonosok részére bankautomatákon keresztül; pénzügyi rendezés és pénzügyi
engedélyezési szolgáltatások pénzügyi fizetési ügyletek feldolgozásával kapcsolatban; utazás biztosítási
szolgáltatások; utazási csekkek és utazási bónok kiadása és beváltása; fizetőazonosítási szolgáltatások; pénzügyi
információk hitelesítése; pénzügyi nyilvántartások karbantartása; távfizetési szolgáltatások; tárolt értéket hordozó
elektronikus pénztárcás szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások és tranzakció-hitelesítési és
-kiegyenlítési szolgáltatások; rádiófrekvenciás azonosító eszközökkel (válaszjeladókkal) végrehajtott terhelési és
jóváírási szolgáltatások; terhelési és hitelszolgáltatások kommunikációs és távközlési eszközök útján; mobil
távközlési eszközökkel nyújtott pénzügyi szolgáltatások, ideértve vezeték nélküli eszközökön keresztüli kifizetési
szolgáltatások a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására; hitel- és terhelési tranzakciók feldolgozása
telefonon és távközlési kapcsolaton keresztül; elektronikusan digitalizált információt használó, online, hálózaton
keresztül vagy egyéb elektronikus eszközök segítségével nyújtott pénzügyi szolgáltatások kiskereskedelmi
szolgáltatások támogatására; értékváltási szolgáltatások, amelyek értékek biztonsági átváltása, beleértve az
elektronikus beváltást smartkártyákkal elérhető számítógépes hálózatokon át; webhelyen nyújtott számlafizetési
szolgáltatások; elektronikus banki szolgáltatások globális számítógépes hálózaton keresztül, elektronikus
mobilbanki szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások, beleértve a számlafizetési adatok elektronikus
feldolgozását és továbbítását; pénzügyi bankelszámolási szolgáltatások, online banki szolgáltatások; pénzügyi
szolgáltatások biztosítása telefonon keresztül, globális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével;
pénzügyi szolgáltatások, amelyek érintés nélküli mobil fizetés biztosítása kereskedőkön keresztül
kiskereskedelmi, online és nagykereskedelmi helyszíneken; pénzügyi szolgáltatások, amelyek számítási
felhő-alapú digitális pénztárca biztosítása, amely a vásárlók számlainformációit tárolja kiskereskedelmi kuponok,
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jutalmak megszerzésével kapcsolatban; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése;
ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlan befektetések; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; biztosítások
ingatlantulajdonosok számára; tulajdonnal kapcsolatos biztosítások; ingatlanfinanszírozás; ingatlanügynöki
szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynökség; ingatlan adminisztráció; ingatlanokkal kapcsolatos
pénzügyek kezelése; ingatlanhitelek biztosítása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások;
ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz; ingatlanfedezetre kötött
hitelmegállapodások ügyintézése; ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanvásárlással kapcsolatos
finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás ingatlanok és érdekeltségek megszerzéséhez; tőkebefektetés
ingatlanba; befektetési szolgáltatások kereskedelmi tulajdonnal kapcsolatban; tulajdonvásárlással kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások; tulajdoneladással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; szabad tulajdon pénzügyi
értékelése; bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; saját
tulajdonú ingatlan lízingje; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások;
vagyon értékbecslés; tulajdon portfólió menedzsment; vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; tanácsadási
szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;
vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanhoz kapcsolódó számítógépesített
tájékoztatás; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó tájékoztatás; tulajdoni piachoz kapcsolódó
tájékoztatás; ingatlanszerzéshez kapcsolódó kutatási szolgáltatások; ingatlanválasztáshoz kapcsolódó vizsgálati
szolgáltatások; jelzálogfinanszírozás és vagyonbiztosítás; konzultációs szolgáltatások a fizetési megoldások,
banki ügyletek, hitelkártya, betéti kártya és fizetési kártya vonatkozásában; összes fent említett szolgáltatással
kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.
38

Távközlés; mobil telekommunikációs hálózati szolgáltatások; internetalapú telekommunikációs

szolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; adatok elektronikus továbbítása adatfeldolgozó világhálózaton
keresztül, ideértve az internetet; információk számítógépen tárolt adatbankból vagy az interneten keresztül történő
továbbítására, biztosítására vagy megjelenítésére szolgáló szolgáltatások a pénzügyi szolgáltatások területén;
mobiltelefon kapcsolattal működő elektronikus képfeldolgozó felhasználásával folyó adatátadás; elektronikus
posta, üzenetküldési és üzenetfogadási szolgáltatások; televíziós-, rádió- és internet közvetítési szolgáltatások;
több-felhasználós hozzáférés biztosítása olyan számítógépes biztonsági információs hálózathoz, aminek célja
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó információsorozat átadása és terjesztése; feltöltő kártyás telefon
szolgáltatások; összes fent említett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; fizikai adatok vagy
dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; számítógépes hardverre és szoftverre vonatkozó tanácsadási
szolgáltatások; számítógép-programozás; számítógépes rendszerek, adatbázisok és alkalmazások kezeléséhez
szükséges támogató és tanácsadó szolgáltatás; rövid hatótávú kommunikációs (NFC) eszközök hitelesítésének és
digitális bizonyítványainak kezelésére, helyszínének meghatározására, aktiválására és visszavonására szolgáló,
nem letölthető szoftverek és alkalmazások ideiglenes használatának lehetővé tétele; mobil digitális eszközökhöz
való számítógépes hardverek és alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése, karbantartása és frissítése;
mobiltelefonokhoz és egyéb digitális eszközökhöz való letölthető számítógépes programok és
alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése, karbantartása és frissítése, amelyek lehetővé teszik a felhasználók
számára kuponok, utalványok, utalványkódok, árengedmények, ár-összehasonlítási információk,
termékismertetők, mások kiskereskedelmi weboldalaira mutató hivatkozások és kedvezményekre vonatkozó
információk elérését; olyan letölthető számítógépes programok és alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése,
karbantartása és frissítése, amelyek ehetővé teszik a felhasználók számára érékesítési promóciós ajánlatok
elérését és pénzbeli díjak megszerzését, amelyeket jóváírhatnak a számlájukon egy pénz-visszafizetési rendszeren
keresztül; utalványok, kuponok, kuponkódok, különleges ajánlatok, ismertetők, termékinformációk,
ár-összehasonlítási információk, weboldal linkek fogadására, továbbítására és megjelenítésére, valamint termékek
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és szolgáltatások vásárlására vonatkozó adatok fogadására és továbbítására szolgáló szoftvereket kínáló

alkalmazásszoftver-szolgáltató (ASP); olyan szoftvereket kínáló alkalmazásszolgáltató, amelyek információt
szolgáltatnak a fogyasztóknak mások termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozó engedményekről, utalványokról
és speciális ajánlatokról; közösségi hálózatépítő szoftverrel kapcsolatos alkalmazásszolgáltató szolgáltatások;
grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; számítógépes hardverrel vagy szoftverrel kapcsolatos
információ, online szolgáltatott globális számítógépes hálózatról vagy internetről; weboldalak készítése és
karbantartása; mások weboldalainak tárolása, fogadása; weboldalak készítése; üzleti célú weboldalak tervezése,
létrehozása és hosztolása; számlafizetési weboldalak tervezése, létrehozása és hosztolása; számítógéppel és
internettel kapcsolatos szolgáltatások, amelyek online elektronikus adatbázisok biztosítása számítógépes
hálózaton keresztül a személyazonosítás és -hitelesítés területén; pénzügyi információk adattitkosítása és a
titkosítás feloldása; digitális aláírás-hitelesítési szolgáltatások mások azonosításához, adattitkosítás és
adatintegrálás; mások megbízásából titkosított és digitálisan aláírt és hitelesített adatok biztosítása digitális
tanúsítványok kiadásában és érvényesítésében való használatra az okmányhitelesítés területén; digitális
tanúsítványok érvényesítése, hitelesítése, kiadása, terjesztése és kezelése; műszaki konzultációs szolgáltatások a
számítógépes programozás, pénzügyi számítógépes hálózatok, adatfeldolgozás, biztonságos kommunikáció,
adatok titkosítása és titokfejtése és a helyi hálózatok biztonsága területén; információterjesztés számítógépes
világhálózaton a számítógépes szoftverek, számítógépes hardverek, pénzügyi számítógépes hálózatok és helyi
hálózatok területén; adatfeldolgozási és adatigazolási szolgáltatások; adatraktározási és -visszakeresési
szolgáltatások; adatvisszaállítási és ügyfélprofil információs szolgáltatások; hozzáférési idő bérbeadása
számítógépes adatbázisokhoz; összes fent említett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.
( 210 ) M 21 03684
( 220 ) 2021.10.27.
( 731 ) Zheng Shancai, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Budapest
( 541 ) Maker's Myth
( 511 ) 25

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

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók]; bokacsizmák (1);
bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat];
csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók
lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruha; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok
[ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák;
gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;
harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók,
harisnyakötők, zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1);
hosszúnadrágok (2); ingek; izzadtságfelszívó harisnyák; izzadtságfelszívó zoknik; izzadtságfelszívó alsóneműk;
jelmezek; kabátok, dzsekik; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging nadrágok,
cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok
[ruházat]; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók;
övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok,
míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rash guard felső
ruházat; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők;
síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2);
strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; tornacipők; tornaruházat; trikó
[alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; úszósapkák; zoknik; zuhanyzó sapkák.
( 210 ) M 21 03781
( 220 ) 2021.11.10.
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( 731 ) Arosa Kft., Miskolc (HU)

( 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; kefir; ivójoghurtok;
ízesített tej; tejpor italokhoz; étkezési olajok és zsírok.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 21 03782
( 220 ) 2021.11.10.
( 731 ) Arosa Kft., Miskolc (HU)
( 541 ) Naragh
( 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; kefir; ivójoghurtok;
ízesített tej; tejpor italokhoz; étkezési olajok és zsírok.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 21 03806
( 220 ) 2021.11.11.
( 731 ) Benda Péter, Solymár (HU)
( 740 ) Dr. Bajusz Andrea, Budapest
( 541 ) Lux Home Group
( 511 ) 36
37

Biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.
Építőipari szolgáltatások.

( 210 ) M 21 03812
( 220 ) 2021.11.11.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 740 ) György Péter, Budapest
( 541 ) Ginkgomax
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 21 04065
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( 220 ) 2021.11.30.
( 731 ) Trucz-Uhrin Bernadett, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
35

Elektromos kapcsolószekrények, kapcsolótáblák, kapcsolódobozok.
Villamossági anyagok és építőanyagok értékesítésére irányuló kiskereskedelmi szolgáltatások, online

kiskereskedelmi szolgáltatások, webáruház.
( 210 ) M 21 04080
( 220 ) 2021.12.01.
( 731 ) Fittderma Kft., Kulcs (HU)
( 541 ) Fittderma, hogy bőre is fitt legyen
( 511 ) 3

Kozmetikumok, testápolási cikkek, testápolási és szépségápolási készítmények, smink, hajápoló

készítmények,
5

Bőrgyógyászati termékek, krémek bőrgyógyászati alkalmazásra.

10

Esztétikai masszírozó készülékek.

44

Bőrgyógyászati szolgáltatások, kozmetikai kezelések, kozmetikai testkezelések, higiéniai és szépségápolási

szolgáltatások, testművészeti szolgáltatások, kozmetikai arckezelési szolgáltatások.
( 210 ) M 21 04150
( 220 ) 2021.12.08.
( 731 ) Szénási István András, Dunakeszi (HU)
Tóth Gabriella, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Miklós Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

41

Szakmai képzés.

44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 210 ) M 21 04152
( 220 ) 2021.12.09.
( 731 ) SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29
30

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; vaj; tejes, tejszínes krémek.
Szendvicsek.

( 210 ) M 21 04155
( 220 ) 2021.12.09.
( 731 ) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Süteménytészta; kekszek; ostyák.

( 210 ) M 21 04190
( 220 ) 2021.12.13.
( 731 ) Janovszky Gasztro Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; jég [fagyott víz].
( 210 ) M 21 04358
( 220 ) 2021.12.28.
( 731 ) Nádas-Laber Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 24

Plédek, törölközők, párnahuzat.

( 210 ) M 22 00136
( 220 ) 2022.01.17.
( 731 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) MINOXIWILL
( 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 00138
( 220 ) 2022.01.17.
( 731 ) ND Kereskedőház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GREENIO
( 511 ) 30

Ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt; baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal

kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát] kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt;
burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma
[fűszer]; durva árpaliszt; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa;
gluténmentes kenyér; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gyorsrizs; gyömbér
[fűszer]; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa; konyhasó; kukoricadara; kukorica,
darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kuszkusz [búzadara]; laksa; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; liszt; moszat
tea; müzli; onigiri [rizsgolyók]; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; rizs
rágcsálnivalók; rizssütemény; szágó; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; tea; zab alapú ételek; zabdara;
zellersó.
31

Árpa; bab, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; borókabogyó; borsó, friss; burgonya, friss; búza; étkezési

szezámmag, feldolgozatlan; fejes saláta, friss; feldolgozatlan csemegekukorica-csövek [hántolva vagy
hántolatlanul]; feldolgozatlan diófélék; feldolgozatlan quinoa; feldolgozatlan rizs; földimogyoró, friss; friss
gyömbér; friss gyümölcsök; friss gyümölcs válogatás; friss kerti gyógynövények; friss mogyoró; friss szójabab;
friss zöldségek; hagymák, friss zöldségek; kakaóbab, nyers; kannabisz, feldolgozatlan; kannabisznövények;
kókuszdió; kókuszdió héj; kóladió; komló; komlótoboz; kopra [szárított kókuszhús]; korpa [gabona]; kukorica;
lencse [zöldségféle], friss; magvak; magvak [gabona]; mandula [gyümölcs]; narancs; növények; nyers hajdina;
olajbogyók, friss; paprika [növény]; paraj, friss [spenót]; póréhagyma, friss; rebarbara, friss; rózsatövek; rozsmag;
szarvasgomba, friss; szemes gabona, feldolgozatlan; szentjánoskenyér, nyers; szőlő, friss; tengeri moszatok
emberi vagy állati fogyasztásra; uborka, friss; virághagymák; virágok; virágpor [nyersanyag]; gesztenye, friss;
zab.
( 210 ) M 22 00139
( 220 ) 2022.01.17.
( 731 ) Vigvári Imola Noémi, Vác (HU)
( 541 ) Firegymwear
( 511 ) 25

Férfi és női ruházati termékek, fürdőruhák, sportruházat.

( 210 ) M 22 00140
( 220 ) 2022.01.17.
( 731 ) Lehoczki László, Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Barzó Tímea, Miskolc
( 546 )

( 511 ) 35

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; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; marketing szolgáltatások; online hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
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terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); televíziós reklámozás.
41

Állatidomítás, kiképzés; audioberendezések kölcsönzése; bentlakásos iskolák; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; filmforgalmazás; filmgyártás,
kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,
filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények
üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;
oktatási vizsgáztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportversenyek
rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;
szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés;
videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez.
45

Eltűnt személyek felkutatása; szellemi tulajdon licenszelése; szerzői jogok kezelése.

( 210 ) M 22 00142
( 220 ) 2022.01.17.
( 731 ) Pörcz László Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 541 ) Cook Kapitány Söröző
( 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 00159
( 220 ) 2022.01.19.
( 731 ) Professional Education Kft., Nógrádszakál (HU)
( 541 ) 724 Private Fitness
( 511 ) 41
43

Sport- vagy edzőberendezés kölcsönzése; sportlétesítmények bérlése; sportlétesítmények bérlete.
Termek kölcsönzése közösségi célokra.

( 210 ) M 22 00160
( 220 ) 2022.01.19.
( 731 ) Bibiána Alapítvány, Tiszaszőlős (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; képzés,

tanítás és oktatás biztosítása; környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatás, tanítás; oktatás és
képzés biztosítása; oktatási és képzési szolgáltatások a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatban; oktatási
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intézmények által nyújtott szolgáltatások; oktatási intézményi szolgáltatások; oktatási szolgáltatások

kommunikációs készségekkel kapcsolatban; természetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00162
( 220 ) 2022.01.19.
( 731 ) Czingula Sándor, Szikszó (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 22 00167
( 220 ) 2022.01.19.
( 731 ) ÚJPEST 1885 Futball Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Visontai Csongor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Elektronikus folyóiratok; felvételek [hangfelvételek]; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek; internetről

elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk; játékokat tartalmazó elektronikus kiadványok;
letölthető elektronikus brosúrák; letölthető elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus újságok; letölthető
képeslapok; letölthető poszterek; letölthető mobiltelefonos kuponok; letölthető média.
25

Alsónemű és hálóruházat; alsórészek [ruházat]; arcmaszkok [ruházat]; dzsekik; edző nadrág; edző

rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; fejre való sálak, fejkendők; felsőruházat; férfi és női dzsekik, kabátok,
nadrágok, mellények; férfi felsőruházat; férfi ruházat; focimellények; futball mezek; futballmezek; kapucnis
felsők; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; nyaksálak
[ruházat]; pulóverek, mezek; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; ruházat sportoláshoz; sportruházat;
edzőcipők, sportcipők.
28

Futball kesztyűk; futball-labdák; futballhálók; futballkapuk; futballpálya-kijelölő bóják;

labdarúgó-felszerelések.
( 210 ) M 22 00168
( 220 ) 2022.01.19.
( 731 ) Magyar Mentőszolgálat Alapítvány, Dunaújváros (HU)
( 740 ) Kovács Márk Attila Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vérlovagok
( 511 ) 39

Szállítás, szállítási szolgáltatások; szállítási szolgáltatások egészségügyi személyzet részére; sürgősségi

vérszállítás.
44

Egészségügyi szolgáltatások nyújtása; vérvételi szolgáltatások.

( 210 ) M 22 00210
( 220 ) 2022.01.24.
( 731 ) Ormos Intézet Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35
44

Reklámozás.
Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00265
( 220 ) 2022.01.27.
( 731 ) Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 22 00266
( 220 ) 2022.01.27.
( 731 ) Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 22 00267
( 220 ) 2022.01.27.
( 731 ) Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)
( 541 ) The Future-proof Research
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 22 00271
( 220 ) 2021.08.02.
( 731 ) RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED, Sheung Wan (HK)
( 300 ) 56792388 2021.06.09. CN
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Öngeneráló elektromos mozdonyok [dízel-elektromos mozdonyok]; elektromos járművek; távirányítós

járművek, játékok kivételével; hibrid autók; elektromos autók; autók; benzinmotorok szárazföldi járművekhez;
ablak esővédők autókhoz; ablaktörlők autókhoz; tolatóriasztók járművekhez; hidraulikus áramkörök autókhoz;
sebességváltók autókhoz; műszerfalak autókhoz; autóajtók; tengelykapcsoló mechanizmusok autókhoz;
lopásgátló eszközök járművekhez; önvezető autók; gépkocsi kerekek; motorok szárazföldi járművekhez; motorok
gépjárművekhez; segédmotoros kerékpárok; önkiegyensúlyozó egykerekű elektromos robogók; elektromos
egykerekűek; önkiegyensúlyozó kétkerekű elektromos robogók; elektromos meghajtású robogók [járművek];
önkiegyensúlyozó járművek; tolómotoros robogók [járművek]; kerékpárok; önkiegyensúlyozó egykerekűek;
elektromos kerekesszékek; kamerás drónok, játékok kivételével; kamerás drónok; fékek járművekhez;
kárpitokjárművekhez; légszivattyúk [járműtartozékok]; biztonsági gyermekülések járművekhez; üléshuzatok
járművekhez; jármű alvázak; lopásgátló riasztók járművekhez; jármű joystickek; szélvédők járművekhez.
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( 210 ) M 22 00306
( 220 ) 2022.02.01.
( 731 ) Nagy Zoltán, Dunaújváros (HU)
Fülöp Gábor, Nagyvenyim (HU)
Gere Noémi, Nagyvenyim (HU)
Király Zsolt, Dunaújváros (HU)
Fenyvesi László, Dunaújváros (HU)
Fekete Zoltán, Dunaföldvár (HU)
Siposs Kornélia, Baracs (HU)
Szenczi Péter, Dunaújváros (HU)
Somogyi Anita Krisztina, Dunaújváros (HU)
Jankovics Gábor, Dunaújváros (HU)
Pálfi László, Dunaúváros (HU)
Szmolnik Péter, Ócsa (HU)
Ambrus Vanda, Dunaújváros (HU)
Bazsó László, Dunaújváros (HU)
Török Rudolf, Dunaújváros (HU)
Szabó Eszter, Rácalmás (HU)
Berczi Imre Gergő, Dunaújváros (HU)
Suplicz Gábor Bernát, Előszállás (HU)
Ruff László, Győr (HU)
Merő Sándor, Dunaújváros (HU)
Szakali László Zoltán, Nagyvenyim (HU)
Bozó Gyula, Rudabánya (HU)
Prekop Edit, Dunaföldvár (HU)
Berczi Tamás, Dunaújváros (HU)
Kótai László, Kulcs (HU)
Frigyer Szilvia, Dunaújváros (HU)
Vasi Henrik, Nagyvenyim (HU)
Pethe György, Dunaújváros (HU)
Székely Zoltán, Dunaújváros (HU)
( 740 ) Fülöp Gábor, Nagyvenyim
( 546 )

( 511 ) 41

Közösségi kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú rendezvények

szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális
tevékenységek; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális tevékenységekkel
kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; szabadidős
szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00321
( 220 ) 2021.08.02.
( 731 ) RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED, Sheung Wan (HK)
( 300 ) 54762058 2021.03.29. CN
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( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) AITO
( 511 ) 12

Elektromos járművek; távirányítós járművek, játékok kivételével; tolatóriasztók járművekhez; lopásgátló

eszközök járművekhez; elektromos autók; hibrid autók; motorok szárazföldi járművekhez; benzinmotorok
szárazföldi járművekhez; autók; gépkocsi kerekek; autóajtók; műszerfalak autókhoz ; sebességváltók autókhoz;
ablaktörlők autókhoz; tengelykapcsoló szerkezetek autókhoz; hidraulikus áramkörök autókhoz; önvezető autók;
elektromos meghajtású robogók [járművek]; önkiegyensúlyozó járművek; kerékpárok; elektromos kerekesszékek;
kamerás drónok; jármű-alvázak; biztonsági gyermekülések járművekhez; fékek járművekhez; üléshuzatok
járművekhez.
( 210 ) M 22 00330
( 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; szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű hűtőkhöz;
kötőanyagok vakolathoz.
( 210 ) M 22 00348
( 220 ) 2022.02.07.
( 731 ) Budai Attila Károly, Dunavecse (HU)
( 541 ) Fürjészkert
( 511 ) 29
30

Tojás.
Tészták.

( 210 ) M 22 00359
( 220 ) 2022.02.08.
( 731 ) Jakab József Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 511 ) 41

Előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előadóművész

által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; zeneszerzés; zenei előadás; zenei produkciók; élő zeneműsorok; élő
zenei koncertek; zenekiadási szolgáltatások; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenei rendezvények szervezése;
zenei produkciós szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára.
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( 210 ) M 22 00377
( 220 ) 2022.02.09.
( 731 ) Czibor Norbert, Hévíz (HU)
( 546 )

( 511 ) 40

Hordók szétbontását és annak megmunkálását követően az ezekből készült termékek készítése és boros

hordóból tárgyak készítése.
( 210 ) M 22 00381
( 220 ) 2022.02.09.
( 731 ) Kendefi Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; energia italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények

italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek.
( 210 ) M 22 00389
( 220 ) 2022.02.10.
( 731 ) Armin Trade Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ARTEZAN
( 511 ) 11

LED lámpák, karácsonyi LED lámpák.

21

Diótörők.

26

Textildekorációs cikkek.

28

Textil gnómok.

( 210 ) M 22 00420
( 220 ) 2022.02.11.
( 731 ) Dr. Vízi Tünde, Mondsee (AT)
Berényi Gergely, Mondsee (AT)
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching [tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; know-how átadása (képzés);

mentorálás.
( 210 ) M 22 00520
( 220 ) 2022.02.22.
( 731 ) SEPA UNIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 740 ) Seres Attila Márk Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SEPA
( 511 ) 25

Férfi és női lábbeli; férfi lábbeli; gumi lábbelik; gyerek lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; kivehető

bélések lábbelikhez; lábbelik horgászathoz; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik]; lábbelik nem sportcélokra; magas
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szárú lábbelik; női lábbeli; női lábbelik; PVC-ből készült lábbelik; rizsszalmából készült japán lábbelik (waraji);

szabadidő lábbelik.
( 210 ) M 22 00521
( 220 ) 2022.02.22.
( 731 ) SEPA UNIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 740 ) Seres Attila Márk Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Férfi és női lábbeli; férfi lábbeli; gumi lábbelik; gyerek lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; kivehető

bélések lábbelikhez; lábbelik horgászathoz; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik]; lábbelik nem sportcélokra; magas
szárú lábbelik; női lábbeli; női lábbelik; PVC-ből készült lábbelik; rizsszalmából készült japán lábbelik (waraji);
szabadidő lábbelik.
( 210 ) M 22 00522
( 220 ) 2022.02.22.
( 731 ) SEPA UNIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
( 740 ) Seres Attila Márk Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Férfi és női lábbeli; férfi lábbeli; gumi lábbelik; gyerek lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; kivehető

bélések lábbelikhez; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik]; lábbelik horgászathoz; magas szárú lábbelik; lábbelik
nem sportcélokra; női lábbeli; női lábbelik; PVC-ből készült lábbelik; rizsszalmából készült japán lábbelik
(waraji); szabadidő lábbelik.
( 210 ) M 22 00569
( 220 ) 2022.02.25.
( 731 ) HEAD-LAND PLUSZ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza
( 541 ) Head-Land Craftmix Plusz
( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;
komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.
5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 22 00573
( 220 ) 2022.02.26.
( 731 ) Fábián Anita, Sopron (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 22 00581
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( 220 ) 2022.02.28.
( 731 ) BaLeInvest Szolgáltató és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) CÁPAQUA
( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; ásványvizek; asztali vizek; szénsavas vizek; szódavizek; üdítőitalok; vizek (italok);

ízesített vizek; alkoholmentes teaízű italok; energiaitalok; ízesített szénsavas italok; nem szénsavas üdítőitalok;
vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes italok; alacsony energiatartalmú üdítőitalok;
alkoholmentes, ízesített szénsavas italok; alkoholmentes szénsavas italok; gyümölcsízesítésű üdítőitalok;
szénsavmentes víz.
( 210 ) M 22 00582
( 220 ) 2022.02.28.
( 731 ) GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunmajsa (HU)
( 740 ) Dr. Tattayné Dr. Baski Ágnes, Budapest
( 541 ) LAFI FRUIT
( 511 ) 33

Alkoholos italok (a sörök kivételével); borok; bor alapú italok; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű (bitter)

italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok, gabonaalapú desztillált alkoholos italok; koktélok; likőrök; szeszes
italok.
( 210 ) M 22 00611
( 220 ) 2022.03.02.
( 731 ) Dereszla Kft., Bodrogkeresztúr (HU)
( 541 ) Bosseq
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 22 00626
( 220 ) 2022.03.03.
( 731 ) DigInStore Zrt., Gyöngyös (HU)
( 740 ) Varnyú Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) füstmentes kávészünet
( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

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 00627
( 220 ) 2022.03.03.
( 731 ) DigInStore Zrt., Gyöngyös (HU)
( 740 ) Varnyú Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) füstmentes cigiszünet
( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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( 210 ) M 22 00634
( 220 ) 2022.03.05.
( 731 ) Jármi Éva, Budapest (HU)
Várnai Dóra Eszter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 22 00636
( 220 ) 2022.03.06.
( 731 ) Tóth Áron Gergely, Budapest (HU)
( 541 ) Anterior
( 511 ) 35

Marketing menedzsment tanácsadás; menedzsment tanácsadás; értékesítési menedzsment-szolgáltatások;

kereskedelmi üzleti menedzsment; szerzők és írók üzleti menedzsmentje; szórakoztatóipari előadók üzleti
menedzsmentje; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti menedzsment; üzleti menedzsment
előadóművészek részére; zenei előadók üzleti menedzsmentje; zenészek üzleti menedzsmentje.
41

Színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; show-műsorok szervezése [impresszáriók

szolgáltatásai]; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; előadó-művészeti oktatás; menedzsment
ismeretekkel kapcsolatos előadási szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00643
( 220 ) 2022.03.07.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Növényi alapú snackek; szójaalapú ételszeletek; szójapástétommal készült pogácsák; szójapogácsák;

zöldségalapú húshelyettesítők; panírozott, készre sütött, gyorsfagyasztott, növényi fehérjéből formázott fánk
alakú termék.
( 210 ) M 22 00645
( 220 ) 2022.03.07.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 29

Szójapogácsák; szójapástétommal készült pogácsák; zöldségalapú húshelyettesítők; növényi alapú snackek;

szójaalapú ételszeletek; panírozott, készre sütött, gyorsfagyasztott, növényi fehérjéből formázott fánk alakú
termék.
( 210 ) M 22 00646
( 220 ) 2022.03.07.
( 731 ) Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Judit, Vecsés
( 541 ) Magyar Nyelvőr
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 00647
( 220 ) 2022.03.07.
( 731 ) ELECTROMAXX EUROPE Kft., Csomád (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 18

Táskák, kézitáskák; hátizsák, hátitáska; kulcstartók.

21

Bögrék, korsók; csészék és bögrék; kulacsok [üresen].

25

Ruházati cikkek; férfi, női és gyermek ruházat; lábbelik; férfi és női lábbeli; edzőcipők, sportcipők;

bakancsok, csizmák; sapkák; kesztyűk; sálak; sportruházat; pólók; felsőruházat; alsóruházat; zoknik.
35

Ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati

kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,
nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: táskák, kézitáskák, hátizsák, hátitáska, bögrék,
korsók, csészék és bögrék, kulacsok [üresen], ruházati cikkek, férfi, női és gyermek ruházat, lábbelik, férfi és női
lábbeli, edzőcipők, sportcipők, bakancsok, csizmák, sapkák, kesztyűk, sálak, sportruházat, pólók, felsőruházat,
alsóruházat, zoknik, kulcstartók.
( 210 ) M 22 00648
( 220 ) 2022.03.07.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 29

Növényi alapú snackek; zöldségalapú húshelyettesítők; szójaalapú ételszeletek; panírozott, készre sütött,

gyorsfagyasztott, növényi fehérjéből formázott termék.
( 210 ) M 22 00649
( 220 ) 2022.03.07.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Szójapástétommal készült pogácsák; szójapogácsák; zöldségalapú húshelyettesítők; gyorsfagyasztott, készre

sütött, növényi fehérjéből formázott termék; szójaalapú ételszeletek.
( 210 ) M 22 00660
( 220 ) 2022.03.08.
( 731 ) Rovitex Homedeco Kft., Pécs (HU)
( 541 ) Rovicid
( 511 ) 24

Ágyneműk és takarók; ágyszoknyák; ágytakarók; ágytakarók, ágyterítők; ágytakarók, paplanok; ágytakarók,

plédek; ágyterítők, ágytakarók; fodros ágytakarók; szövet ágytakarók; pamut ágytakarók; mesterséges szálakból
készült ágytakarók; selyem ágytakarók; steppelt ágytakarók, paplanok [huzatok, takarók]; ajtófüggönyök;
asztalterítők, nem papírból; bútorhuzatok textilből; bútorhuzatok textilből és műanyagból [nem illesztettek];
textilből és műanyagból készült bútorhuzatok [nem méretre szabott]; függönyök; drapériák [függönyök]; bel- és
kültéri függönyök; hálózsákok; lenszövetek; lepedők; lepedők kiságyba; gumis lepedők; fodros lepedők;
ágyszoknyás lepedők; matrachuzatok; gumis matrachuzatok; vászon matrachuzatok; pamutkelmék,
pamutanyagok; párnahuzatok, vánkoshuzatok; pikniktakarók; szövetek; takarók kisállatok számára; törölközők;
törölközők, fürdőlepedők; kéztörlők, törölközők kéztörléshez; fürdőszobai törölközők; vásznak; gumírozott
vásznak; csuklyás törölközők.
27

Textilből készült lábtörlők; szőnyegek járművekhez; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; tapéta.

( 210 ) M 22 00663
( 220 ) 2022.03.08.
( 731 ) IT Warriorz Kft., Taksony (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

marketing szolgáltatások; reklám és marketing; marketing információk; digitális marketing; marketing stratégiák
tervezése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; reklám és marketing szolgáltatások; reklámozási, marketing
és promóciós szolgáltatások; online reklám- és marketing szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós
anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése.
36

Ingatlanok bérbeadása; ingatlan bérbeadás; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási
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ügyintézés; irodák [ingatlanok] bérbeadása; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ügyintézés; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására.
( 210 ) M 22 00665
( 220 ) 2022.03.08.
( 731 ) Szemeszter Optika Kft., Veszprém (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Látásjavító szemüvegek; szemüveg; szemüveg alkatrészek; szemüveg- és napszemüvegtokok;

szemüveg-lencsék; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüvegek lencséi; szemüvegek [optika].
44

Optometria; optometriai szolgáltatások.

( 210 ) M 22 00667
( 220 ) 2022.03.08.
( 731 ) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Fauszt Zoltán, Debrecen
( 541 ) Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny
( 511 ) 41

Sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 22 00673
( 220 ) 2022.03.08.
( 731 ) Simon Tamás Ferenc, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Szeiman Erika Vivien, Szeged
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 22 00674
( 220 ) 2022.03.08.
( 731 ) Simon Tamás Ferenc, Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Szeiman Erika Vivien, Szeged
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 22 00675
( 220 ) 2022.03.08.
( 731 ) Csurja Magdolna Noémi, Tárnok (HU)
Gábor Imre, Tárnok (HU)
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( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok; bőröndök és szállító táskák; ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és

ruházat állatok számára; divatos kézitáskák; dokumentumtáskák; bőrutánzatból készült aktatáskák; bőrutánzatból
készült táskák; műbőr; vegán bőr; kutyanyakörvek; kutyapórázok; elasztikus ruhatáskák; hétköznapi, utcai táskák;
irattáskák; irattáskák, aktatáskák; irattáskák, üzleti táskák; kézitáskák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; kis
retikülök; kis hátizsákok; kulcstartók; minden célra alkalmas sporttáskák; női kézitáskák; összehúzható szájú
táskák; táskák, kézitáskák; táskák sportruházathoz; újrahasznosítható bevásárlótáskák; válltáskák, tarisznyák;
vászon bevásárlótáskák; vászontáskák; vízálló táskák.
( 210 ) M 22 00677
( 220 ) 2022.03.09.
( 731 ) BORA Ital-nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Békéscsaba (HU)
( 740 ) Dr. Magyar György Csaba, Gyula
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 22 00678
( 220 ) 2022.03.09.
( 731 ) SZ. H. A. T. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KONACELL
( 511 ) 17

Hideg elleni szigetelő keverékek; hőszigetelésre használt hab tömbök formájában; hőszigetelő anyagok;

hőszigetelő anyagok tetőterek átalakításához; hőszigetelő anyagok tetőterek építéséhez; hőszigetelő cikkek;
szigetelőanyagok hőszigetelésre; előre megformált szigetelő elemek; grafitból készült szigetelőlapok; szigetelő
anyagból készült lapok gyártásban való felhasználásra; szigetelő anyagok; szigetelő panelek; szigetelőlemezek,
szigetelőlapok.
( 210 ) M 22 00679
( 220 ) 2022.03.09.
( 731 ) CLASMAN Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaújváros (HU)
( 740 ) Dr. Suki Dávid, Pécel
( 546 )

( 511 ) 6

Acél építőanyagok; ablaktokok fémből; ajtók és ablakok fémből; ajtókeretek, ajtótokok fémből; ajtókilincsek

fémből; alumínium ajtók; alumínium ablakok.
19

Előregyártott építmények, nem fémből; előregyártott házak [nem fémből]; előregyártott istállók, nem

fémből; előre gyártott, nem fémből készült épületek; előregyártott nemfém épületek; előregyártott nemfém
raktárak, fészerek; előregyártott nemfém szerkezetek vécéként történő használatra; előregyártott ólak állatoknak,
nem fémből; előregyártott garázsok nem fémből; előregyártott házak [készletek] fából; előtetők, nem fémből;
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épületek, nem fémből; készházak; mobil épületek, nem fémből; moduláris építőegységek (nemfémes); moduláris

egységek, előregyártott épületelemek, nem fémből; pavilonok; szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből;
vásári bódék; vásári bódék, házikók.
37

Építkezési szaktanácsadás; építőipari szolgáltatások; épületalapok építése; épületek építése; épületek építése

megrendelésre; épületek és más szerkezetek építése; házak építése; házak építése megrendelésre; házbővítések
építése; házépítés; helyszínek előkészítése [építés]; helyszíni projektirányítás épületek építésével kapcsolatban;
ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; ipari építkezések kivitelezése;
ipari ingatlanok építése; irodák, irodaházak építése; iskolák építése; istállók építése; kereskedelmi épületek
építése; kereskedelmi ingatlanok építése; kereskedelmi központok létesítése; lakáscélú építéssel kapcsolatos
építési szolgáltatások; lakások építése megrendelésre; lakó- és kereskedelmi épületek építése; lakóépületekre és
építkezésre vonatkozó szaktanácsadás; lakóingatlan-építés; lakóingatlanok építése; lakóterületek létesítése;
magánlakások építése; szálláshelyek belső kialakítása [építés]; társasházak, apartmanházak, többlakásos épületek
építése; telkek, építési területek megtisztítása; többlakásos épületek építése; üdülési szálláshelyek építése; üzletek
építése; üzlethelyiségek átalakítása; üzleti komplexumok építése; vásári standok és üzletek építése.
42

Építészeti és mérnöki szolgáltatások; építőmérnöki konzultációs szolgáltatások; építőmérnöki munkákhoz

kapcsolódó formatervezési szolgáltatások; építőmérnöki rajzolási szolgáltatások; építőmérnöki tervezési
szolgáltatások; építőmérnöki tevékenység; építőmérnöki tevékenységgel kapcsolatos műszaki konzultációs
szolgáltatások; építési tervek készítése; építési tervkészítés; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott
tervezési szolgáltatások; építészeti szolgáltatások; építészeti szolgáltatások kereskedelmi épületek tervezéséhez;
építészeti szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások irodai létesítmények
tervezéséhez; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos konzultáció.
( 210 ) M 22 00682
( 220 ) 2022.03.09.
( 731 ) ZTE FC Zrt., Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Dr. Takács Tibor, Zalaegerszeg
( 541 ) ZTE FC
( 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.
24

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

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 00688
( 220 ) 2022.03.09.
( 731 ) Grémium az utódlásért Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Torma Éva Nikolett, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti elemzés és információs szolgáltatások, illetve piackutatás.

41

Oktatási és képzési szolgáltatások.

45

Jogi szolgáltatások.
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( 210 ) M 22 00689
( 220 ) 2022.03.09.
( 731 ) Grémium az utódlásért Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Torma Éva Nikolett, Budapest
( 541 ) Grémium az utódlásért Egyesület
( 511 ) 35

Üzleti elemzés és információs szolgáltatások, illetve piackutatás.

41

Oktatási és képzési szolgáltatások.

45

Jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 22 00696
( 220 ) 2022.03.10.
( 731 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek, bundás burgonya szeletek, bundával bevont magvak, gyümölcs

alapú snackek, gyümölcs chipsek.
30

Gabona alapú chipsek, csokoládéval bevont burgonyachips, gabona készítmények, gabona szeletek, kruton

(szárított zsemlekocka), rizs alapú rágcsálnivaló, gabona alapú snackek.
( 210 ) M 22 00714
( 220 ) 2022.03.16.
( 731 ) Poller Roland, Bonyhád (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

CD-ROM-ok; DVD-k; műsoros DVD-k; zenét tartalmazó DVD-k; hanglemezek; letölthető elektronikus

kiadványok, publikációk, letölthető zenefájlok, rajzfilmek; számítógépes szoftveralkalmazások.
35

Modellügynökség; modellügynökségi szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórás; árucikkek promóciója

influenszerek segítségével; árubemutatás; átmeneti üzletmenedzsment; befolyásoló marketing; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények
szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós
szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú
kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; közönségszolgálati szolgáltatások; manöken/modell közvetítés
reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások mások számára márkaidentitást létrehozó
reklámszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek
készítése; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás üzleti
tevékenységek menedzsmentjében; televíziós reklámozás; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti
szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók
részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.
38

Internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó

műsorszóró szolgáltatások; videó on-demand műsorokat kínáló internetes portálhoz való hozzáférés biztosítása;
kábeltelevíziós műsorszórás; DVD- és CD-ROM filmgyártás; digitális fájlok továbbítása; elektronikus
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hirdetőtábla szolgáltatás; rádióadás, rádiós kommunikáció, televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák

továbbítása online; üzenetek küldése.
41

Szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek; televíziós szórakoztatás; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; bálok szervezése; cirkuszok; dalírás; divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célokból; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; előadások rendezése;
előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmforgalmazás; fitnesz órák vezetése;
fotóriportok készítése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;
mentorálás; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; podcastek gyártása; rádióés televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése;
show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása;
sportversenyek rendezése; szépségversenyek szervezése; színházi produkciók; szórakoztatási célú
rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése
[oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 22 00732
( 220 ) 2022.03.17.
( 731 ) Whitelab Service Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Kereskedelmi és marketing szolgáltatások laboreszközök, egészségügyi és étrend-kiegészítő termékek,

orvosi eszközök, orvostechnikai eszközök kereskedelmével kapcsolatban.
44

Egészségügyi labordiagnosztikai szolgáltatások, vérvizsgálat, molekuláris biológiai vizsgálatok,

mikrobiológiai vizsgálatok, virológiai vizsgálatok, leletezés; foglalkozásegészségügyi szolgáltatás.
( 210 ) M 22 00763
( 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 00770
( 220 ) 2022.03.21.
( 731 ) Berta András, Szeged (HU)
( 740 ) Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; árajánlatok előkészítése költségbecslési

célokra; ingatlanközvetítés; ingatlanok értékbecslése; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,
bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi elemzés és tanácsadás; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tanácsadási és
konzultációs szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00791
( 220 ) 2022.03.24.
( 731 ) LEHEL UTCA 9. Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest
M1369

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 11. szám, 2022.06.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 541 ) Rebel
( 511 ) 43

Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; étel- és italkészítés; elvitelre készített

ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel és ital catering.
( 210 ) M 22 00792
( 220 ) 2022.03.24.
( 731 ) SANIMIX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Szűcs & Partnerei Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 541 ) WASSERBURG - A zuhanybirodalom
( 511 ) 11

Arcgőzölő készülékek (szaunák); bidék; bojlerek, kazánok (kivéve gépek részei); csapok; csapok

(vízcsapok) csövekhez; csillárok; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromos fűtőberendezések; elektromos
kisülési csövek világításra; elektromos lámpák; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; foglalatok elektromos
lámpákhoz; fürdőkádak (1); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fürdőszoba
szerelvények; fűtőberendezések (víz); gömblámpák; hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs,
pezsgőfürdő berendezések; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; ívlámpák; izzószálas égők; kádak
ülőfürdőkhöz; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító készülékek mosdókba; lámpaernyők;
lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpaüvegek (1); mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; mosdókagylók
(szaniter berendezések részei); mosogatók, mosdók; piszoárok (szaniter berendezések); radiátorfedelek,
radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; spa kádak, hidromasszázs kádak;
szauna berendezések; terápiás lámpák, nem gyógyászati célokra; toalettek (wc-k); ultraviola lámpák nem
gyógyászati használatra; vécékagylók; vécéülőkék; világító berendezések és készülékek; villanykörték (1);
vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések (1); wc-vízöblítő tartályok; zuhanyok.
( 210 ) M 22 00793
( 220 ) 2022.03.25.
( 731 ) Molnár Kata, Szentendre (HU)
Bajcsi Péter, Szentendre (HU)
( 541 ) A lélek kulcsa
( 511 ) 44

Állatok jelenlétével megvalósuló terápiás szolgáltatások; dialektikus viselkedésterápia (DBT); egyéni és

csoportos pszichológiai szolgáltatások; figyelemzavar szűrési szolgáltatások; figyelemzavaros hiperaktív
szindróma szűrési szolgáltatások; foglalkozáspszichológiai szolgáltatások; holisztikus pszichoterápia; integrált
pszichológiával kapcsolatos tanácsadás; kognitív viselkedési terápia (CBT); magatartással kapcsolatos
tanácsadási szolgáltatások; mentális rehabilitációs szolgáltatások; művészeti terápia; pszichiátriai konzultáció;
pszichiátriai szolgáltatások; pszichiátriai vizsgálat; pszichológiai ápolás; pszichológiai beszámolók készítése;
pszichológiai diagnózis-szolgáltatások; pszichológiai értékelések és vizsgálatok végzése; pszichológiai értékelési
szolgáltatások; pszichológiai értékelési és vizsgálati szolgáltatások; pszichológiai kezelés; pszichológiai kezelés
biztosítása; pszichológiai profilalkotás orvosi célokra; pszichológiai profilalkotás; pszichológiai szolgáltatások;
pszichológiai tanácsadás; pszichológiai tanácsadás személyzet részére; pszichológiai tanácsadás egészségügyi
problémák feldolgozására; pszichológiai tanácsadó szolgáltatások a sport területén; pszichológiai tesztek
elvégzése; pszichológiai vizsgálatok; pszichológiai vizsgálatok, tesztek orvosi célokra; pszichológiával
kapcsolatos információnyújtás; pszichológus [szolgáltatások]; pszichometriai vizsgálatok, tesztek orvosi célokra;
pszichoterapeuta által biztosított szolgáltatások; pszichoterápia; pszichoterápia csecsemőknek; pszichoterápiás
szolgáltatások; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások];
személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; személyiségvizsgálatok pszichológiai
célokból; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban; viselkedéselemzés orvosi
célokra; viselkedésváltozással kapcsolatos információnyújtás.
( 210 ) M 22 00800
( 220 ) 2022.03.25.
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( 731 ) Dr. Frank Ádám, Budapest (HU)

Dancs Gábor János, Budapest (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ORAC
( 511 ) 9

Számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető

formában; számítógépes programok [letölthető szoftverek].
41

Könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; nem reklámcélú szövegek publikálása;
előadások rendezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;
oktatás biztosítása; podcastek gyártása.
42

Elektronikus adattárolás; felhő-alapú virtuális számítógépes rendszerek biztosítása; internetes

keresőmotorok biztosítása; számítógépes platformok fejlesztése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében.
( 210 ) M 22 00801
( 220 ) 2022.03.25.
( 731 ) Dr. Frank Ádám, Budapest (HU)
Dancs Gábor János, Budapest (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető

formában; számítógépes programok [letölthető szoftverek].
41

Könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; nem reklámcélú szövegek publikálása;
előadások rendezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;
oktatás biztosítása; podcastek gyártása.
42

Elektronikus adattárolás; felhő-alapú virtuális számítógépes rendszerek biztosítása; internetes

keresőmotorok biztosítása; számítógépes platformok fejlesztése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében.
( 210 ) M 22 00802
( 220 ) 2022.03.25.
( 731 ) Dr. Frank Ádám, Budapest (HU)
Dancs Gábor János, Budapest (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető

formában; számítógépes programok [letölthető szoftverek].
41

Könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; nem reklámcélú szövegek publikálása;
előadások rendezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;
oktatás biztosítása; podcastek gyártása.
42

Elektronikus adattárolás; felhő-alapú virtuális számítógépes rendszerek biztosítása; internetes

keresőmotorok biztosítása; számítógépes platformok fejlesztése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében.
( 210 ) M 22 00803
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( 220 ) 2022.03.25.
( 731 ) Yess! Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Csípős savanyúság, savanyúságos szószok; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok [nem

citrusfélékből]; konzervek, savanyúságok; savanyúságok; vegyes savanyúságok.
30

Barbecue szószok; ételöntetek [szószok]; grillezett húshoz [barbecue] való szószok; ízesítők sűrített szószok

formájában; kész szószok; majonéz alapú szószok; öntetek, szószok; paradicsomalapú szószok; salsa szószok;
szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; majonéz; majonéz és ketchup alapú kenhető készítmények; majonéz
utánzat; vegán majonéz; ketchup; ketchup [szósz]; ketchupok; paradicsom ketchup; étkezési mustár; étkezési
mustárkészítmények; mustár; chiliszósz; pizzaszószok; szószok pizzára; édes savanyúság [fűszerek]; majonéz
savanyúsággal; reszelt savanyúság [ételízesítő]; savanyúságokból készített ízesítők.
( 210 ) M 22 00804
( 220 ) 2022.03.25.
( 731 ) Yess! Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Yess! Mindenhez amihez jólesik
( 511 ) 29

Csípős savanyúság, savanyúságos szószok; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok [nem

citrusfélékből]; konzervek, savanyúságok; savanyú káposzta; savanyúságok; vegyes savanyúságok.
30

Ketchup; ketchup [szósz]; ketchupok; majonéz és ketchup alapú kenhető készítmények; paradicsom

ketchup; főként ketchupból és salsából [szószból] álló ételízesítők; chiliszósz; ízesítőként használatos chili paszta;
majonéz; majonéz-alapú krémek; majonéz alapú szószok; majonéz utánzat; vegán majonéz; barbecue szószok;
csípős szósz; csípőspaprika-szósz [sriracha]; elkészített élelmiszerek szósz formájában; ételöntetek [szószok];
grillezett húshoz [barbecue] való szószok; kész szószok; öntetek, szószok; paradicsomalapú szószok; pesto
[szósz]; pikáns szósz; salsa szószok; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); sambal szósz [csípős pirospaprika
szósz]; sambal oelek [csípős pirospaprika szósz]; sambal szószok; satay szószok; savanyú szószok ízesítőként
való használatra; spagetti szósz; sűrített szószok; szószok; szószok tésztafélékhez; taco szósz; teriyaki szószok;
worcestershire szósz; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; zöldségkrémek [szószok]; zöldségpürék [szószok];
zöldségpürék [szószok - élelmiszerek]; szószok sütés közbeni locsoláshoz; szószok rizshez; szószok pizzára;
szószok pasztára; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szószok csirkéhez; szószok, chutney [indiai fűszer],
pástétomok; szószok főzéshez; készítmények pizza alapok előállításához; pizzaszószok.
( 210 ) M 22 00815
( 220 ) 2022.03.26.
( 731 ) TLF Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Salgótarján (HU)
( 740 ) Szerencsés, Hajdu, Németh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) St. Paul Lightness serum
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők emberek számára, szérumok, vitaminkészítmények, étrend-kiegészítők kozmetikai

hatással, táplálékkiegészítők.
( 210 ) M 22 00861
( 220 ) 2022.03.31.
( 731 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio 45202 (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztítószerek; polírozó készítmények;

súrolószerek; csiszolószerek; szappanok; dezodorok személyes használatra; izzadásgátlók; nem gyógyhatású
testápoló készítmények; kozmetikai készítmények testápoláshoz; kézápoló készítmények; tusfürdők; testápolók;
tusoló- és fűrdőzselék; fűrdőhabok; testpermetek (test spray-k).
( 210 ) M 22 00866
( 220 ) 2022.03.31.
( 731 ) Lenkey Ákos, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUDALOVINPETS
( 511 ) 18

Ruházat állatoknak; nyakörvek; pórázok; hámok állatoknak.

21

Etetőtálak állatoknak.

28

Játékok.

( 210 ) M 22 00872
( 220 ) 2022.03.31.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) PRESKEDON
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.
( 210 ) M 22 00885
( 220 ) 2022.04.01.
( 731 ) Dunaújvárosi Szakképzési Centrum, Dunaújváros (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

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

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

( 210 ) M 22 00895
( 220 ) 2022.04.04.
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( 731 ) Détári Vilmos, Szeged (HU)

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

( 511 ) 44

Fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás;

emberi egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; irányított egészségügyi szolgáltatások;
egészségügyi központok szolgáltatásai; ápolási szolgáltatások (egészségügyi); egészségügyi tanácsadási és
információs szolgáltatások; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00942
( 220 ) 2022.04.08.
( 731 ) Fehér Csaba Sándor, Aba (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Edényáruk; edények, fazekak; főzőedények; konyhai eszközök, kis méretű; serpenyők; sütő alátétek.

( 210 ) M 22 00943
( 220 ) 2022.04.08.
( 731 ) TECHNODRILL COOPERATION Kft., Füzesgyarmat (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Előregyártott fém platformok; építmények acélból; építőelemek fémből; falburkolatok fémből; fémburkolatok

építményekhez; fémépítmények; fémszerelvények építményekhez; kültéri zsaluk, rolók fémből; művészeti
tárgyak közönséges fémből; pergolák, fémszerkezetek; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez.
20

Bútorok; fémbútorok.

40

Fémkezelés; fémöntés; kovácsolás; marás (forgácsolás); metszés, vésés.

( 210 ) M 22 01015
( 220 ) 2022.04.15.
( 731 ) Netfoglaló Erőforrás-gazdálkodási Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Élelmiszerekkel kapcsolatos online és offline kiskereskedelmi szolgáltatások, élelmiszerekkel kapcsolatos
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online és offline nagykereskedelmi szolgáltatások.

43

Éttermi szolgáltatások; kávéházak.

( 210 ) M 22 01016
( 220 ) 2022.04.15.
( 731 ) Netfoglaló Erőforrás-gazdálkodási Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Élelmiszerekkel kapcsolatos online és offline kiskereskedelmi szolgáltatások, élelmiszerekkel kapcsolatos

online és offline nagykereskedelmi szolgáltatások.
43

Éttermi szolgáltatások; kávéházak.

( 210 ) M 22 01023
( 220 ) 2022.04.19.
( 731 ) Darányi Szilvia, Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Judit, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 25
45

Esküvői ruhák; sportruhák és -mezek; ruházati cikkek.
Ruházat kölcsönzése; menyasszonyi ruhák kölcsönzése.

( 210 ) M 22 01224
( 220 ) 2022.05.09.
( 731 ) Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest (HU)
( 546 )

( 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.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

14

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

16

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

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

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

41

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

A rovat 110 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 237.850
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 22 01053
( 220 ) 2022.04.21.
( 732 ) Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; rádiósreklámozás; recepciós szolgáltatások látogatók számára [irodai tevékenység];
reklámfilmek készítése; televíziós reklámozás.
36

Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása;

irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; pénzügyi szponzorálás, támogatás.
41

Sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása.
( 111 ) 237.929
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 22 01338
( 220 ) 2022.05.21.
( 732 ) TUTTI DRINK Kft, Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes;
energiaitalok; izotóniás italok; kávé ízesítésűüdítőitalok; méz alapú alkoholmentes italok; proteinnel dúsított
sportitalok; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szénsavas víz; szörpök italokhoz; üdítőitalok.
( 111 ) 237.930
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 22 01351
( 220 ) 2022.05.23.
( 732 ) TechnoLynx Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 237.069
( 151 ) 2022.03.24.
( 210 ) M 21 01422
( 220 ) 2021.04.06.
( 732 ) Healing Green Kft., Győr (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend- és táplálékkiegészítők; humán étrend-kiegészítők; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek

számára; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők
és diétás készítmények; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra.
35

Étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy és internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: humán étrend-kiegészítők, nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek számára, nem
gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, táplálékkiegészítők, étrend- és táplálékkiegészítők,
táplálékkiegészítők és diétás készítmények, táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra.
( 111 ) 237.210
( 151 ) 2022.02.07.
( 210 ) M 20 00619
( 220 ) 2020.02.27.
( 732 ) Kiss Árpád, Jánoshalma (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) LOMBERO
( 511 ) 1

Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák; lombtrágyák; lombtápok; biostimulánsok mint

növényi növekedésserkentők; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények
levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; fémkelátok, monokelátok és
mikroelem szuszpenziók mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyszerek és természetes anyagok
keverékei mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyi készítmények biocidok gyártásához; vegyi
adalékok tisztítószerekhez; szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű hűtőkhöz;
kötőanyagok vakolathoz.
2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; kültéri festékek; beltéri

festékek; zománcfestékek; lazúrfestékek; favédő lazúrok; adalékok festékekhez; bevonatokhoz használt adalékok;
élelmiszer-színezőanyagként használt adalékok; felületi bevonatok adalékaként használt korróziógátló
vegyületek.
5
19

Biocidok; fertőtlenítőszerek; csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek.
Burkolatok, nem fémből, építési célokra; nem fém burkolóanyagok; vakolóanyagok építési célokra;

homlokzati vakolatok; lábazati vakolatok.
( 111 ) 237.775
( 151 ) 2022.05.19.
( 210 ) M 21 03938
( 220 ) 2021.11.19.
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( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.776
( 151 ) 2022.05.19.
( 210 ) M 21 03939
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.777
( 151 ) 2022.05.19.
( 210 ) M 21 03941
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.778
( 151 ) 2022.05.24.
( 210 ) M 21 02968
( 220 ) 2021.08.06.
( 732 ) Atád-Aqua Kft., Nagyatád (HU)
( 546 )

( 511 ) 32
35

Víz, lúgosított víz, pi víz.
Víz, lúgosított víz, pi víz webáruházon történő értékesítése.

( 111 ) 237.779
( 151 ) 2022.05.19.
( 210 ) M 21 03940
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.785
( 151 ) 2022.05.24.
( 210 ) M 21 03136
( 220 ) 2021.08.30.
( 732 ) Idealbody Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
( 541 ) "EGYSZERŰEN IDEÁLIS. IDEALBODY"
( 511 ) 5

Diétás termékek, élelmiszerek, diétás kenyerek, diétát támogató folyadékok, italok, italporok, gélek,
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kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátum, granulátum tapaszok, vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; enzimkészítmények gyógyászati használatra; tejcukor (laktóz),
gyógyteák.
29

Tej és tejtermékek; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok

(dzsemek), kompótok; fehérjekészítmények és adalékok étkezési célra, fehérjetartalmú diétás desszertek,
étrend-kiegészítők, vitaminkészítmények, enzimek, diétás vagy diétát támogató fehérje tartalmú folyadékok és
turmixok, italok, italporok, gélek, kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátumok,
granulátumok, fehérje chips.
30

Kávé, tea, diétát támogató teák, kakaó, csokoládé, csokoládépor, cukor, rizs, kávépótló szerek; gluténmentes

készítmények, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok;
méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; diétás kekszek, snackek,
dzsemek, krémek, pudingporok, turmixpor.
( 111 ) 237.816
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03424
( 220 ) 2021.09.29.
( 732 ) Gaiavitamin Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fábián Olivér, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Bőrápoló illóolajok; emulgeált illóolajok; illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok

háztartási használatra; illóolajok kozmetikai használatra; szappanok és gélek; por állagú szappanok; szappanok
háztartási használatra; szappanok háztartási tisztítási célokra; szappanok por formájában; illatszerek; illatszerek,
eszenciaolajok; olajok illatszerekhez; természetes illatszerek; szintetikus illatszerek; virágkivonatok [illatszerek];
füstölő készítmények [illatszerek]; borsmentaolaj [illatszerek]; aromák illatszerekhez; bőrápoló kozmetikai
szerek; kozmetikai szerek; arckrém; arckrém (nem gyógyhatású -); arckrémek; arckrémek [kozmetikai];
arckrémek kozmetikai használatra; fogkrémek; folyékony fogkrém; lenyelhető fogkrém; rágható fogkrémek; nem
gyógyhatású fogkrémek; sampon; samponok; kozmetikumok.
5

Ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi étrend-kiegészítők; B-vitamin készítmények;

C-vitamin készítmények; D-vitamin készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és
táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; multivitamin készítmények;
antioxidáns táplálékkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi
táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők;
táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem
gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; vegyes vitaminkészítmények; vitaminkészítmények
ételkiegészítők formájában; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; aktív szenet tartalmazó diétás kiegészítők;
antioxidáns kiegészítők; búza étrend-kiegészítők; búzacsíra étrend-kiegészítők; diétás ételkiegészítők; módosított
böjthöz használt diétás ételkiegészítők; dietetikus élelmiszerek gyógyászati célokra; élelmiszert helyettesítő
porok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; a-vitamin készítmények; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő,
energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra; étrend-kiegészítő italpor
keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
étrend-kiegészítők pecsétviaszgomba-spóraporból; étrend-kiegészítők porformában; étrend-kiegészítők sportolók
számára; étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítők csecsemőknek; étrendkiegészítők gyógyászati célokra;
fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták; főként kalciumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként cinket
tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként magnéziumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként vasat tartalmazó
tápanyag-kiegészítők; folsavat tartalmazó étrend-kiegészítők; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony
vitaminkiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálék-kiegészítők; gyógyhatású teák; gyógyhatású teák,
főzetek; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógyszeres táplálékkiegészítők;
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kalciummal dúsított cukorka; L-karnitin fogyókúrához; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők;

lenmagolaj étrend-kiegészítők; őrölt lenmag rost étrend-kiegészítőként; méhpempő étrend-kiegészítők; pezsgő
vitamintabletták; táplálkozási kiegészítők; terhességi vitaminok; vitamin- és ásványianyag-készítmények;
vitaminnal dúsított italok gyógyászati célokra; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra; a szervezetet
nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; vitaminok és vitamin-készítmények;
gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógynövények;
gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövények kivonatai; gyógynövények szárított vagy tartósított formában;
herbateák [gyógyhatású italok]; gyógyszeres és fertőtlenítő szappanok és tisztítószerek; gyógyhatású arckrémek;
izomlazítók; gyógyhatású fogkrémek; gyógyszeres fogkrémek; gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra.
30

Filteres teák; filteres teák nem gyógyhatású teák készítéséhez; filteres teák [nem gyógyhatású];

gyógynövény forrázatok; gyógynövény forrázatok [nem gyógyászati használatra]; gyógynövény készítmények
italkészítéshez; hársfa tea; kamillatea; kamillaalapú italok; készítmények italokhoz [tea alapú]; nem gyógyászati
használatra szánt gyógynövény teák; teából készült nem gyógyhatású főzetek; teák [nem gyógyhatású]; nem
gyógyhatású teakivonatok; kimért teák [nem gyógyhatású -]; aromás készítmények nem gyógyhatású teák
készítéséhez; teakivonatok; teakivonat; teakeverékek; feldolgozott gyógynövények; italkészítéshez használt
gyógynövényes ízesítők; szárított gyógynövények; tartósított gyógynövények; gyógynövényes mézes cukorkák
[édességek]; gyógyteák [forrázatok].
32

Vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok].

( 111 ) 237.817
( 151 ) 2022.05.16.
( 210 ) M 21 03416
( 220 ) 2021.09.29.
( 732 ) Katona Krisztina, Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; know-how átadása (képzés).

( 111 ) 237.822
( 151 ) 2022.05.16.
( 210 ) M 21 03269
( 220 ) 2021.09.14.
( 732 ) Főnix-Med Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 39
44

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 237.826
( 151 ) 2022.05.16.
( 210 ) M 21 02139
( 220 ) 2021.05.28.
( 732 ) dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)
( 740 ) xLex Bt. - xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

Aromaterápiás készítmények; parfüm; parfümkészítmények; parfümök és illatanyagok; természetes

illatszerek; természetes olajok parfümökhöz.
35

A következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

aromaterápiás készítmények, parfüm, parfümkészítmények, parfümök és illatanyagok, természetes illatszerek,
természetes olajok parfümökhöz.
( 111 ) 237.827
( 151 ) 2022.05.16.
( 210 ) M 21 03446
( 220 ) 2021.10.04.
( 732 ) PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 541 ) Az éleslátás nem luxus, hanem a teljes élethez szükséges alapfeltétel!
( 511 ) 9

Szemészeti és optikai eszközök, berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek,

szemüvegkeretek, fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; korrekciós lencsék [optika], nyers
lencsék látáskorrekcióhoz, szemüveglencsék, szemészeti üveglencsék, szemüvegalkatrészek, kontaktlencsék,
műlencsék, cserélhető lencsék, műanyag lencsék; szemüvegek, teljesítménynövelők, javítók és erősítők,
szemészeti eszközök, látásjavító szemüvegek; napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék,
szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek)
és számítógépprogramok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti
elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthető) készülékek, szemüvegek megválasztásához a látóképesség
függvényében számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei; okosszemüvegek,
optikai szűrők.
44

Emberi egészségügyi és szemészeti szolgáltatások és ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció és információnyújtás; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások és ezen szolgáltatásokkal
kapcsolatos tanácsadás, konzultáció és információnyújtás; optikus szolgáltatások, optikai és szemészeti
konzultáció, szaktanácsadás; optikai és szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás, higiéniai és
szépségápolási szolgáltatások.
( 111 ) 237.828
( 151 ) 2022.05.16.
( 210 ) M 21 02575
( 220 ) 2021.06.27.
( 732 ) FAMIGLIA-NOSTRA Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
43

Olasz vendéglátással kapcsolatos oktatás.
Olasz jellegű vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); olasz jellegű vendéglátás; olasz jellegű

vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; olasz jellegű vendéglátási szolgáltatások [étel- és
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italszolgáltatás]; olasz jellegű vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; olasz jellegű vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; olasz jellegű pizzériák.
( 111 ) 237.829
( 151 ) 2022.05.16.
( 210 ) M 21 03612
( 220 ) 2021.10.20.
( 732 ) Kovács Laura, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 237.845
( 151 ) 2022.05.18.
( 210 ) M 20 03521
( 220 ) 2020.11.19.
( 732 ) Nagy Ferenc Gábor, Szombathely (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok

szervezése; vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; versenyekkel
kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; versenyek,
versenysorozatok szervezése; versenyinformációs szolgáltatások; sportrendezvények, versenyek és
sportbajnokságok szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 237.847
( 151 ) 2022.05.19.
( 210 ) M 21 03072
( 220 ) 2021.08.23.
( 732 ) Palkovics László Jánosné, Kerepes (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Motorozással kapcsolatos szórakoztatás; kulturális tevékenységek, motorozáshoz kapcsolódó események.

( 111 ) 237.851
( 151 ) 2022.05.24.
( 210 ) M 21 02599
( 220 ) 2021.06.29.
( 732 ) S Plusz K Technik Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Berendezések és eszközök világításhoz, fűtéshez, hűtéshez, gőzfejlesztéshez, főzéshez, szárításhoz,

szellőztetéshez, vízellátáshoz és egészségügyi célokra; acetilén égők; acetilén gyújtók; acetilén generátorok;
légkondicionálók járművekhez; léghűtő berendezések; levegő szagtalanító készülékek; légszárítók; légszűrő
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berendezések; légkeveréses sütőedények; légtisztító készülékek és gépek; léghevítő készülékek, berendezések;

légfertőtlenítők; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; légkondicionálók; légkondicionáló berendezések; spiritusz
égők; fénytompító szerkezetek járművekhez [lámpa szerelvények]; vízporlasztó fej csapra; akváriumi
szűrőberendezések; akvárium melegítők; akváriumi világítótestek; ívlámpák; automata hamuszállító
berendezések; elektromos kukták; sütő kemencék; grillezők, grillsütők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai
vízvezeték szerelvények; fürdőkádak; kádak ülőfürdőkhöz; ágymelegítők; italhűtő berendezések; elektromos
italadagolók; kerékpár lámpák; bidék; elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; kazáncsövek
fűtőberendezésekhez; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; könyvsterilizáló berendezések; karok gázégőkhöz;
kenyérsütő gépek; kenyérpirítók; kenyérkészítő gépek; égők, égőfejek; égőfejek lámpákhoz; gyertyás lámpások;
szén ívlámpákhoz; elektromos fűtésű szőnyegek; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; radiátorok,
fűtőtestek központi fűtéshez; csillárok; kandalló fújtatók; kéménykürtők, füstcsatornák, tűzcsatornák; lámpák,
égők ünnepi díszkivilágításhoz; csokoládé-szökőkutak, elektromos; kromatográfiai készülék ipari használatra;
tisztaszobák [egészségügyi berendezések]; elektromosan fűtött ruházat; kávékapszulák, üresen, elektromos
kávéfőzőkhöz; elektromos kávéfőzők; elektromos kávé perkolátorok; kávépörkölő készülékek; csőkígyók
[lepárló-, fűtő-, vagy hűtőberendezések részei]; főző berendezések, készülékek; platni karikák; tűzhelyek;
elektromos főzőeszközök; elektromos főzőlapok; hűtő dobozok, elektromos; elektromos hűtők; kemencehűtők;
hűtőkészülékek és berendezések; hűtő berendezések és gépek; folyadékhűtő berendezések; dohány hűtésére
szolgáló berendezések; vízhűtők; elektromos kuszkuszfőzők; terápiás lámpák, nem gyógyászati célokra;
hajgöndörítő lámpák; huzatszabályozók [fűtés]; elektromos olajsütők, fritőzök; jégleolvasztók, jégtelenítők
járművekhez; párátlanítók; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készítmények; fogászati kemencék;
légfrissítő, szagtalanító berendezések; sótalanító üzemek, egységek; szárító berendezések, aszalógépek; kerékpár
irányjelző lámpák; elektromos kisülési csövek világításra; fertőtlenítő készülékek, berendezések; fertőtlenítő
készülékek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszer adagolók toalettekhez, WC-khez; lepárló készülékek; lepárló
oszlopok; búvárlámpák; csepegtetők [öntözéstechnikai szerelvények]; szárítóberendezések; szárítókészülékek és
-berendezések; takarmány szárítására szolgáló készülékek; párologtató készülékek, evaporátorok; tágulási
tartályok központi fűtőberendezésekhez; konyhai elszívóbúrák; textilgőzölők; lámpák, égők és égősorok ünnepi
díszkivilágításhoz; elektromos ventilátorok személyes használatra; ventilátorok [légkondicionálók]; ventilátorok
[légkondicionáló berendezések részei]; adagolóberendezések fűtőkazánokhoz; izzószálak elektromos izzókba,
lámpákba; szűrők légkondicionálókhoz; ivóvízszűrők; kandallók, háztartási; formázott szerelvények,
idomdarabok kemencékhez, sütőkhöz; fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; füstcsatornák,
füstcsövek fűtőkazánokhoz; WC-vízöblítő tartályok; ködgépek; élelmiszer-szárítók, elektromos; elektromos
gőzölők főzéshez; elektromosan fűtött lábzsákok; lábmelegítő, elektromos vagy nem elektromos; hordozható
kovácstűzhelyek; kutak, szökőkutak; fagyasztók; dörzsgyújtók gázhoz; gyümölcsaszalók; füstölőkészülékek,
fumigációs berendezések, nem gyógyászati használatra; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; kandallórácsok,
szikrafogók; sütők, kemencék nem laboratóriumi használatra; gázkazánok, gázbojlerek; gázégők;
gázkondenzátorok, nem géprészek; gázlámpák; gázgyújtók; gázmosók, gáztisztítók; gáztisztítók; csíraölő égők;
csíraölő lámpák a levegő tisztításához; enyvmelegítő készülékek; hajszárítók; kézszárító készülékek mosdókba;
fejlámpák; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz; kandallók; hőtárolók; hőcserélők, nem gépalkatrészek;
hőpisztolyok; hőszivattyúk, hőpumpák; hővisszanyerő berendezések; fűtött bemutató pultok; fürdőszobai
melegítők; gőzállomások vasalókhoz; fűtőberendezések járművekhez; elektromos cumisüveg melegítők; meleg és
hideg italok adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; fűtőkészülékek; fűtőberendezések járműablakok
jégtelenítéséhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű fűtőanyagokhoz; elektromos
fűtőberendezések; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; melegítő párnák, elektromos, nem gyógyászati célokra;
fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak; fűtőberendezések, gépek; fűtőberendezések [víz], melegvíz
fűtőberendezések; fűtőlapok; forrólevegős készülékek; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős sütők;
főzőlapok; forróvizes palackok; világító házszámok; légnedvesítők; párásítók központi fűtés radiátoraihoz;
tűzcsapok; hidromasszázs fürdőberendezések; hidroponikus termesztési rendszerek; jégkészítő gépek;
jégkrémkészítő gépek; merülőforralók; izzószálas égők; szemétégetők, égetőkemencék; ionizáló készülékek a
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levegő vagy a víz kezelésére; elektromos vízforraló kannák; betétek égetőkemencékhez [állványok];

égetőkemencék; konyhai tűzhelyek; laboratóriumi égők; laboratóriumi lámpák; lámpaüvegek; lámpaüveg;
gömblámpák; gömbök lámpákhoz; lámpaburkolatok, lámpatestek; reflektor lámpák; elektromos lámpák; lámpák;
lámpaernyőtartó vázak; lámpaernyők; lámpások világításra; ruhaszárítók, elektromos; mosókonyhai kazánok;
lávakövek grillezéshez; szintszabályozó szelepek tartályokhoz; villanykörték; irányjelző izzólámpák
járművekhez; villanykörték, elektromos; fény diffúzorok; fényprojektorok; LED-diódás világító berendezések;
gyújtókészülékek; világító berendezések és készülékek; világító eszközök járművekhez; világító berendezések
légi járművekhez; lámpák gépjárművekhez; lámpák járművekhez; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos;
megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; magnézium izzószálak [világítás]; malátapörkölő
gépek; mikrobuborék generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők [konyhai eszközök]; mikrohullámú sütők ipari
célokra; tejhűtő berendezések; bányászlámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpák
motorkerékpárokhoz; multifunkciós főzőkészülékek; műkörmös lámpák; atomreaktorok; olajégők; olajlámpák;
olajtisztító készülékek; díszszökőkutak; kemencékhez samottbélések; durranógáz-égők; pasztőröző berendezések;
vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez [szaniterberendezésekhez]; tányérmelegítők; zsebmelegítők;
polimerizációs berendezések; elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; nyomás alatti
víztartályok; nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések; berendezések szennyvíz
tisztításához; radiátorfedelek, radiátortetők; helyiségfűtők; radiátorok, elektromos; finomítótornyok lepárláshoz;
hűtőberendezések és -gépek; hűtőkészülékek és hűtőberendezések; hűtőszekrények; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák;
hűtőtartályok; bemutató hűtőpultok; hűtőberendezés; hűtőszekrények, hűtőkészülékek és fagyasztók gyógyászati
tárolási célokra; szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szabályozó
és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és
biztonsági tartozékok vízkészülékekhez; pecsenyesütők; rostok, grillsütők [főző berendezések]; nyársforgató
készülékek; nyársak roston sütéshez; pecsenyesütő készülékek; biztonsági szerelvények víz- vagy
gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; biztonsági lámpák; egészségügyi készülékek és berendezések;
szauna berendezések; keresőlámpák, zseblámpák; zuhanykabinok, zuhanyfülkék; zuhanyok; mosogatók, mosdók;
foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromosan fűtött zoknik; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; elektromos
sous vide sütők; elektromos szójatejkészítő gépek; spa kádak, hidromasszázs kádak; álló lámpák; gőztárolók,
gőzakkumulátorok; gőzkazánok, nem gépek részei; arcgőzölő készülékek [szaunák]; gőzfejlesztő berendezések;
sterilizátorok; lepárlók; kályhák [fűtőkészülékek]; utcai lámpák; fém armatúrák, vázak kemencékhez, sütőkhöz;
úszómedence-klórozó berendezések; tajines, elektromos, tagines, elektromos; barnító berendezések
[szoláriumok]; csapok [vízcsapok] csövekhez, csapok csövekhez és csővezetékekhez; csapok; elektromos
termoedények; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; dohánypörkölő gépek; vécékagylók;
vécéülőkék; toalettek [WC-k], WC-k; mobil vécék; elektromos zseblámpák; elektromos tortillanyomók;
fénycsövek világításra; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra;
padlófűtési rendszerek; piszoárok [szaniter berendezések]; USB tápegységes pohármelegítők; USB-vel tölthető
kézmelegítők; gépkocsi fényszórók; reflektorok járművekhez; szellőző [légkondicionáló] berendezések; járművek
szellőztető [légkondicionáló] berendezései; elszívóernyők; laboratóriumi elszívóberendezések; elektromos
gofrisütők; parazsas ágymelegítők; mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz;
vízelosztó berendezések; vízelosztó eszközök; vízszűrő berendezések; öblítő berendezések; vízmelegítők,
vízforralók; vízkivételi készülékek, berendezések; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és gépek;
vízlágyítók; vízsterilizáló berendezések; vízellátó berendezések; automata öntözőberendezések; öntözőgépek
mezőgazdasági célokra; hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz;
elektromos borhűtő szekrények; elektromos joghurt készítők.
( 111 ) 237.852
( 151 ) 2022.05.24.
( 210 ) M 21 03122
( 220 ) 2021.08.26.
M1385

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 11. szám, 2022.06.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 732 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., (HU)

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

( 511 ) 33

Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

35

Reklámozás.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 237.853
( 151 ) 2022.05.24.
( 210 ) M 21 03471
( 220 ) 2021.10.04.
( 732 ) Langó Anikó, Csány (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Műanyag és többször használatos italtároló kulacsok és palackok (üresen árusítva) sportoláshoz.

24

Textil kéztörlők, törölközők, fürdőlepedők.

25

Pólók, felsőruházat sportoláshoz.

41

Sportoktatás; táplálkozással, étrenddel, diétával kapcsolatos (nem orvosi) oktatás, tanácsadás; sportedzői

tevékenység; sport-, fitnesz-, szabadidős és rekreációs szolgáltatások, tanfolyamok; sporttal, sportolással
kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások, tanfolyamok, szemináriumok és tájékoztatók szervezése és
lebonyolítása; helyszíni és online sport-, fitnesz-, szabadidős, rekreációs és táplálkozási információs
szolgáltatások; testi és mentális egészség megőrzésével kapcsolatos oktatás, tanácsadás; egészségügyi problémák
megelőzéséhez és elkerüléséhez kapcsolódó oktatás, tanácsadás.
( 111 ) 237.854
( 151 ) 2022.05.24.
( 210 ) M 21 03472
( 220 ) 2021.10.04.
( 732 ) Langó Anikó, Csány (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Műanyag és többször használatos italtároló kulacsok és palackok (üresen árusítva) sportoláshoz.

24

Textil kéztörlők, törölközők, fürdőlepedők.

25

Pólók, felsőruházat sportoláshoz.

41

Sportoktatás; táplálkozással, étrenddel, diétával kapcsolatos (nem orvosi) oktatás, tanácsadás; sportedzői

tevékenység; sport-, fitnesz-, szabadidős és rekreációs szolgáltatások, tanfolyamok; sporttal, sportolással
kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások, tanfolyamok, szemináriumok és tájékoztatók szervezése és
lebonyolítása; helyszíni és online sport-, fitnesz-, szabadidős, rekreációs és táplálkozási információs
szolgáltatások; testi és mentális egészség megőrzésével kapcsolatos oktatás, tanácsadás; egészségügyi problémák
megelőzéséhez és elkerüléséhez kapcsolódó oktatás, tanácsadás.
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( 111 ) 237.855
( 151 ) 2022.05.24.
( 210 ) M 21 03474
( 220 ) 2021.10.05.
( 732 ) GORDON & WEBSTER Tanácsadó és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Rövid Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Gordon & Webster
( 511 ) 35

Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

36

Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások.

42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 111 ) 237.856
( 151 ) 2022.05.24.
( 210 ) M 21 03651
( 220 ) 2021.10.23.
( 732 ) Pongrácz-Devcsics János Géza, Albertirsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Ékszerek, drágakövek és féldrágakövek.

( 111 ) 237.857
( 151 ) 2022.05.24.
( 210 ) M 21 03655
( 220 ) 2021.10.25.
( 732 ) Kiss Árpád, Jánoshalma (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák; lombtrágyák; lombtápok; biostimulánsok mint

növényi növekedésserkentők; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények
levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; fémkelátok, monokelátok és
mikroelem szuszpenziók mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyszerek és természetes anyagok
keverékei mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyi készítmények biocidok gyártásához; vegyi
adalékok tisztítószerekhez; szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű hűtőkhöz;
kötőanyagok vakolathoz.
( 111 ) 237.858
( 151 ) 2022.05.24.
( 210 ) M 21 03823
( 220 ) 2021.11.12.
( 732 ) MANGIA E BEVI Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

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

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

raktározása; áruszállítás; csomagkézbesítés, csomagszállítás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére];
fuvarozás, áruszállítás; termékek csomagolása.
( 111 ) 237.859
( 151 ) 2022.05.24.
( 210 ) M 21 03824
( 220 ) 2021.11.12.
( 732 ) Magyar Krisztián, Gyula (HU)
Turóczky Edit, Mezőkovácsháza (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Dániel, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11
29

Füstöléses érlelő egységek.
Kolbász; kolbászhús; kolbászok; kolbászok, tartósítva; kolbásztermékek; levegőn szárított kolbászok; nyers

kolbász; füstölt kolbászok; vegetáriánus kolbászok.
40

Füstölők élelmiszerek füstölésére.

( 111 ) 237.860
( 151 ) 2022.05.24.
( 210 ) M 21 03826
( 220 ) 2021.11.12.
( 732 ) HAI NAN Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Czupor Hajnalka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
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Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

( 111 ) 237.861
( 151 ) 2022.05.24.
( 210 ) M 21 03827
( 220 ) 2021.11.12.
( 732 ) Realise 2014 Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Papírárukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; papírárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások.
( 111 ) 237.862
( 151 ) 2022.05.24.
( 210 ) M 21 03830
( 220 ) 2021.11.13.
( 732 ) Zella Studio Korlátolt Felelősségű Társaság, Püspökhatvan (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
35

Podcastok; média tartalmak.
Árucikkek promóciója influenszerek segítségével.

( 111 ) 237.863
( 151 ) 2022.05.25.
( 210 ) M 22 00066
( 220 ) 2022.01.10.
( 732 ) WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 541 ) Szia Hölgyem
( 511 ) 25

Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruházati cikkek; ruhák csecsemők és kisgyermekek

számára.
35

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, bögrék, korsók, csészék és bögrék,
párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák
csecsemők és kisgyermekek számára.
( 111 ) 237.864
( 151 ) 2022.05.26.
( 210 ) M 21 03880
( 220 ) 2021.11.17.
( 732 ) Tóth Péter, Debrecen-Kismacs (HU)
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( 740 ) dr. Horváth Zoltán Gábor, Budapest

( 541 ) agrosentinels
( 511 ) 9

Adatfeldolgozó programok; adatfeldolgozó szoftverek; adatfeldolgozó készülékek; adatfeldolgozó

berendezések; anyagvizsgáló készülékek és gépek; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; elektronikus jeladók;
hő- és nedvességmérők; hőmérők nem gyógyászati használatra; infravörös érzékelő berendezések;
hőmérsékletjelző címkék; nem gyógyászati használatra hőmérsékletjelző készülékek; infravörös érzékelő
berendezések megfigyelő műszerek; mércék; mértékek; mérőműszerek; mérőeszközök; mérőkészülékek;
elektromos mérőműszerek; precíziós mérőműszerek; számítógépes hardver; számítógép memória eszközök;
számlálók; számítógéphez kialakított perifériák; számítógépes perifériák; többcélú, önálló mikrokontrollerek;
mikrokontrollerek elektromechanikus alkatrészek csatlakoztatására; mikrokontrollerek kisfeszültségű
elektronikus alkatrészek csatlakoztatására; mikrokontrollerek személyi számítógépek számítására és
csatlakoztatására; mikrokontrollerek modemek és vezeték nélküli eszközök számítására és csatlakoztatására.
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; mérnöki munkák; minőségellenőrzés; mérnöki
szolgáltatások; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardver
tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás.
( 111 ) 237.865
( 151 ) 2022.05.26.
( 210 ) M 21 03777
( 220 ) 2021.11.09.
( 732 ) GALVON-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Mudri Sándor Balázs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Állatsamponok [nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények]; ápoló spray-k állatoknak; bőrápoló

termékek állatoknak; dezodorok állatok számára; dezodorok házi kedvenceknek; fogápoló készítmények
állatoknak; készítmények állatok fürdetéséhez; kisállat samponok; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló
készítmények]; kozmetikai szerek állatok számára; leheletfrissítők állatok számára; nem gyógyhatású balzsamok
háziállatok tappancsaira; nem gyógyhatású szájvizek kisállatoknak; szagtalanító szerek állatok számára;
szépségápoló szerek állatoknak; szőrápoló készítmények és szerek; tisztító készítmények állatgazdálkodáshoz.
21

Akváriumok és terráriumok; állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állati ürülék felszedésére szolgáló

lapátok; állatok által működtethető állatitatók; állatok által működtethető állatetetők; állatok által működtethető
kisállatetetők; állatsörték [kefeáruk és ecsetek]; alomlapát házi kedvenceknek; alomtálcák házi kedvenceknek;
alomtálcák madaraknak; alomtartó dobozok macskáknak; alomtartó dobozok [tálcák] lakásban tartott kis
állatoknak; ápolókefék állatoknak; aranyhal akváriumok, gömbakváriumok; automata állatetetők [állat által
működtetett]; automata alomdobozok kisállatoknak; baromfigyűrűk; baromfivályúk; disznóvályúk; drót lóvakaró
kefék; drótketrecek háziállatoknak; elektronikus kisállat-etetők; ételtartók kedvtelésből tartott kisállatoknak;
etető- és ivócsészék kisállatok számára; etetőtálak kedvtelésből tartott állatok számára; etetőtálak kedvtelésből
tartott állatoknak; etetővályúk haszonállatoknak; fémketrecek, -kalitkák otthoni használatra; fémserpenyők
szarvasmarhák számára; fémvályúk szarvasmarhák etetésére; fésűk állatoknak; fogkefék állatoknak; fürdető
ketrecek macskák számára; gyűrűk madaraknak; háziállatokon használt fésűk; itatóedények baromfik számára;
itatóvályúk; itatóvályúk állatok számára; ivótálak kedvtelésből tartott háziállatoknak; jászlak állatoknak; jászlak
juhoknak; jászlak lovaknak; jászlak szarvasmarháknak; kefék kedvtelésből tartott állatok ápolásához; kefék
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kedvtelésből tartott állatok, kisállatok ápolására; kefék lovak számára; ketrecek kedvtelésből tartott állatok

részére; ketrecek rovarok gyűjtéséhez; kisállat-etető tálak, automatikus; kisállat tappancs tisztítók, nem
elektromos; kisállatetetők; kisállatfésülő kesztyűk; lapátkák kutyaeledelhez; lóápoló, lóvakaró kefék; lókefék;
macskaalom tálcák; macskaalom-tálcákban használt szűrők; macskák alomtartó tálcájaként használt műanyag
tálcák; madáreleség tárolók, tartók; madáretetők; madáretetők kalitkában élő madarak etetésére; madáretetők
tartályok formájában; madáretetők vadon élő madarak etetésére; madárfürdők; madárfürdők, nem szerkezetek;
madárkalitkák; madárkalitkák házimadaraknak; madárriasztó készülékek, nem fémből; műanyag ételadagolók
házi kedvenceknek; marhaitató vályúk; műanyag italadagolók házi kedvenceknek; műtojások; nem gépesített
állatetetők; nem gépesített itatók házi kedvenceknek, hordozható víz- és folyadékadagolók formájában;
növényvédelmi és kártevők elleni készülékek; rovargyűjtő dobozok; sörénykefék [lóápoló kefék]; szőrfésűk
kisállatokhoz; ülőrudak madárkalitkákhoz; ultrahangos madárriasztók; ürülékfelszedő lapát házi kedvencekhez;
vadállatriasztó készülékek, nem fémből; vályúk; vedlés során alkalmazott kefék kisállatok számára.
31

Állateledelek [kekszfélék]; állati eledel olajos magvakból; állati takarmány; állati takarmány készítmények;

aranyhal eledelek; baromfitáp; borjútápok; búzacsíra állati fogyasztásra; búzafehérjék állati táplálékhoz;
csirkehússal ízesített kutyaeledelek; csirkehússal ízesített macskaeledelek; csirkehúst tartalmazó kutyaeledelek;
csirkehúst tartalmazó macskaeledelek; csirketápok; csontok kutyáknak; dara baromfiknak; darabokból álló
állateledelek, állati táplálékok; darakeverék haszonállatok hizlalására; diófélék állati takarmányozáshoz; édes
kekszek állati fogyasztásra; ehető csontok és rudak házikedvenceknek; ehető rágcsálnivalók kutyáknak; ehető
rágnivalók állatok részére; ehető rágnivalók állatok számára; ehető rágótermékek háziállatoknak; eledel
hörcsögöknek; eledelek akváriumi halaknak; eledelek vadon élő madaraknak; eledelek versenykutyáknak;
emészthető rágócsontok kutyáknak; emészthető rágócsontok és rudak házi állatoknak; erősítő takarmány
állatoknak; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; feldolgozott kukorica állati fogyasztásra; feldolgozott
magvak állati fogyasztásra; feldolgozott kukoricatermékek állati fogyasztásra; feldolgozott zab állati
fogyasztásra; földimogyoróból készült takarmánypogácsa; gabonaalapú táplálékok állatoknak; gabonából készült
kekszek állatoknak; gabonából készült sütemények, kekszek állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett
melléktermékek, állati fogyasztásra; gabonakészítmények mint állateledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra;
gyűrű formájú kutyaeledelek; hal alapú vagy halból álló macskaeledelek; gyűrű formájú macskaeledelek;
haleledel; halliszt állati fogyasztásra; halliszt [állati takarmány]; haltápok [eledelek]; húsból álló konzerv
táplálékok fiatal állatoknak; hústartalmú konzerv táplálékok fiatal állatoknak; hüvelyesek [táplálékok állatoknak];
italok állatok részére; italok állatok számára; italok házikedvencek részére; italok állatoknak; italok macskáknak;
juhtápok; jutalomfalatok állatoknak; jutalomfalatok házi kedvenceknek bikacsök formájában; jutalomfalatok
házikedvenceknek; jutalomfalatok lovaknak, ehető; kekszek macskáknak; kevert állati takarmány; kölyökkutya
eledelek; kölyökkutya kekszek; konzerv táplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak;
kukorica állati fogyasztásra; kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak; kukoricatermékek állati
fogyasztásra; kutya jutalomfalatok; kutyaeledel; kutyaeledel konzervek; kutyaeledelek; kutyaeledelek
[kekszfélék]; kutyaitalok; macska jutalomfalatok; lótakarmány; macskaeledel; macskaeledelek; madárcsemegék,
ehető; madáreledel; madáreledelek; májat tartalmazó kutyaeledelek; májat tartalmazó macskaeledelek; májjal
ízesített kutyaeledelek; májjal ízesített macskaeledelek; marhahússal ízesített kutyaeledelek; marhahússal ízesített
macskaeledelek; marhahúst tartalmazó kutyaeledelek; marhahúst tartalmazó macskaeledelek; nyúltápok; olajos
takarmánypogácsák; őrölt táptermékek állatoknak; rágcsálnivaló táplálék házi kedvenceknek; rágcsálóeleségek;
rágócsont kutyáknak; sajttal ízesített táplálékok kutyáknak; tápkészítmények kutyáknak; tápkészítmények
macskáknak; táplálék házi kedvenceknek; táplálék háziállatoknak; tej, állatok táplálására; állatalomként
használatos kéreg; állatalomként használt faforgácsok; állatalomként használt fullerföld [floridaföld];
állatalomként használt kéregalapú termékek; állatfekhelyként használt faforgácsok; almozó anyagok állatoknak;
alom állatoknak; alom háziállatoknak; alom kisállatok számára; aprított szalma állatalomhoz; aromás homok
[alom] házi kedvenceknek; aromás homok házi kedvenceknek [alom]; bálázott, levegőn szárított széna; betétek
macska alomtálcákba; cellulóz állatok almozásához; fekhelyanyagok baromfiknak; homok kedvtelésből tartott
kisállatok almaihoz; homokkal borított papír [alom] házi kedvenceknek; homokkal borított papír állatketrecbe;
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homokkal borított papír házi kedvenceknek [alom]; homokkal borított papír madárkalitkába; homokpapír

madárkalitkákba; kutyaalom; laza kender állatok almozásához; macska- és kisállat alom; macskaalom;
madáralom; papír állatok almozásához; papír háziállatoknak [alom]; szalma; szalma alom; széna; tőzegalmok
állatoknak; újrahasznosított papírból készült almok kisállatoknak; állatalmok hidratált kalcium-szilikátból; csali
[élő]; csali, nem mesterséges; ehető csalik; élő csalétek vadászathoz; horgászcsali, élő; horgászcsali [élő,
természetes].
( 111 ) 237.866
( 151 ) 2022.05.26.
( 210 ) M 21 03007
( 220 ) 2021.08.11.
( 732 ) BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)
( 541 ) Lovassy Life
( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 237.867
( 151 ) 2022.05.26.
( 210 ) M 21 02652
( 220 ) 2021.07.05.
( 732 ) Saleh Abdulaziz Babaker Sons Co. for Trading & Contracting, Riyadh (SA)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Rizs.

( 111 ) 237.868
( 151 ) 2022.05.26.
( 210 ) M 21 03002
( 220 ) 2021.08.11.
( 732 ) BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 237.869
( 151 ) 2022.05.26.
( 210 ) M 21 03003
( 220 ) 2021.08.11.
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( 732 ) BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 237.870
( 151 ) 2022.05.26.
( 210 ) M 21 02653
( 220 ) 2021.07.06.
( 732 ) ISB-SYSTEMBAU-EU Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Építőelem nem fémből; szilikát hőszigetelő építőelem.

( 111 ) 237.871
( 151 ) 2022.05.26.
( 210 ) M 21 02660
( 220 ) 2021.07.06.
( 732 ) Plutosz Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás, étel- és italellátás, street food ételek helyeben fogyasztása, házhozszállítása.

( 111 ) 237.872
( 151 ) 2022.05.26.
( 210 ) M 21 02813
( 220 ) 2021.07.21.
( 732 ) Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Szőlőből készült borokra, ízesített borokra illetve bor alapú italok.

( 111 ) 237.873
( 151 ) 2022.05.29.
( 210 ) M 21 03164
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( 220 ) 2021.09.02.
( 732 ) Papp Zsuzsanna, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Budai Norbert ügyvéd, Budapest
( 541 ) Swazan
( 511 ) 3
35

Kozmetikai, szépségápolási készítmények.
Kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások.
( 111 ) 237.874
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03168
( 220 ) 2021.09.02.
( 732 ) Essena Kft., Dunaharaszti (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok.

( 111 ) 237.875
( 151 ) 2022.05.29.
( 210 ) M 21 03182
( 220 ) 2021.09.03.
( 732 ) Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 16

Ceruzák; ceruzatartók; dossziék [papíráruk]; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak;

íróeszközök; írószerek; kártyák; képeslapok, levelezőlapok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;
mappák; naptárak; noteszok; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; plakátok, falragaszok
papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; postabélyegek; rajzeszközök; rajzkészletek; sablonok ételek és
italok díszítéséhez; söröskorsó alátétek; színező könyvek; töltőtoll.
18

Ernyők, esernyők; oldaltáskák, tarisznyák; sporttáskák, tornazsákok.

21

Agyagedények; bögrék, korsók; ivóedények; ivópalackok sportoláshoz; poharak papírból vagy műanyagból;

poháralátétek, nem papírból vagy textilből; porcelánok; süteményformák; termoszok; uzsonnás dobozok.
24

Ágyneműk és takarók; nemez, filc; textilszalvéták; törölközők; úti takarók, plédek.

25

Csősálak; dzsekik; esőruhák; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőpapucsok; harisnyaáruk, kötöttáruk;

hímzett ruhadarabok; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk; kötények [ruházat];
lábbelik; övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pólók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek;
ruházati cikkek; sálak; sapkák; strandruházat; tornacipők; trikók; zoknik.
28

Bumerángok; felfújható játékok úszómedencékbe; frizbik; játékkártyák; játéklabdák, játszólabdák; játékok;

játék sárkányok; kirakós játékok [puzzle]; stresszoldó kézi játékok; társasjátékok; asztali társasjátékok.
41

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

( 111 ) 237.876
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( 151 ) 2022.05.29.
( 210 ) M 21 03184
( 220 ) 2021.09.04.
( 732 ) Fábián Zoltán, Vác (HU)
( 541 ) BOOM
( 511 ) 9
42

Letölthető grafikai tervezési sablonok.
Grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; grafikai

tervezés internetes weboldalak összeállításához; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai
tervezés; ipari és grafikai tervezés; kereskedelmi grafikai tervezés; számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások;
számítógéppel támogatott grafikai tervezés; weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; grafikai
illusztrációk tervezése.
( 111 ) 237.877
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03337
( 220 ) 2021.09.21.
( 732 ) Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

( 111 ) 237.878
( 151 ) 2022.05.29.
( 210 ) M 21 03340
( 220 ) 2021.09.21.
( 732 ) Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
( 546 )

( 511 ) 35

Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

( 111 ) 237.879
( 151 ) 2022.05.29.
( 210 ) M 21 03341
( 220 ) 2021.09.21.
( 732 ) Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
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( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 237.880
( 151 ) 2022.05.29.
( 210 ) M 21 03342
( 220 ) 2021.09.21.
( 732 ) Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések.
( 111 ) 237.881
( 151 ) 2022.05.29.
( 210 ) M 21 03343
( 220 ) 2021.09.21.
( 732 ) Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
( 546 )

( 511 ) 6

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

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.
( 111 ) 237.884
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 00675
( 220 ) 2021.02.22.
( 732 ) BL Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Farnadi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Kereskedelmi témájú újságok; magazin mellékletek újságokhoz; újságok; újságpapír; papír és karton;

nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével;
tanítási és oktatási anyagok; nyomdabetűk, klisék.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hirdetés folyóiratokban,
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prospektusokban és újságokban; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvek, folyóiratok, újságok

vagy képregények előfizetésének megszervezése; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;
újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; magazinok, folyóiratok és

újságok multimédiás megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások;
újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok
megjelentetése; webes újságok megjelentetése; szabadúszó újságírás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
publikálása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; elektronikus kiadványszerkesztés.
( 111 ) 237.886
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03517
( 220 ) 2021.10.08.
( 732 ) Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)
( 541 ) Balanced Wine
( 511 ) 33

Szőlőből készült borok, ízesített borok, bor alapú italok.

( 111 ) 237.889
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03530
( 220 ) 2021.10.12.
( 732 ) Sági Anita, Ágfalva (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 511 ) 45

Sírhelyek, kripták gondozása; temetkezési szolgáltatások.

( 111 ) 237.890
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03359
( 220 ) 2021.09.22.
( 732 ) Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, Szombathely (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

41

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

( 111 ) 237.891
( 151 ) 2022.05.30.
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( 210 ) M 21 03511
( 220 ) 2021.10.08.
( 732 ) Palota Nails Kft., Várpalota (HU)
( 740 ) dr. Weltler Ádám, Veszprém
( 546 )
( 511 ) 3

Épített köröm tipek formázására szolgáló por; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat]; köröm alapozó

lakkok, rétegek [kozmetikai]; köröm csillám; köröm-kondicionálók; köröm krémek; körömágybőr-puhítók;
körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények; körömápoló kozmetikai készítmények;
körömápoló kozmetikumok; körömdíszítő matricák; körömerősítő készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók;
körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők; körömerősítők [kozmetikumok]; körömfestő tollak; körömgél,
körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők; körömlakk alapozók; körömlakk készítmények;
körömlakklemosó; körömlakklemosó készítmények; körömlakklemosó tollak; körömlakklemosók
[kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra; körömmatricák; körömszínező por;
körömvilágosítók; kötszerek körömépítéshez; kozmetikai körömszárító készítmények; ajakceruzák; ajakfény
paletták; ajakfények; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkozmetikumok; ajakrúzs; ajakrúzsok; kozmetikai
ajakbevonók; ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakbevonók (nem gyógyhatású -);
ajakkenőcsök, ajakbalzsamok; ajakkondicionálók; ajakvédők [kozmetikai]; ajakkrémek; ajakvédők (nem
gyógyhatású -); napblokkoló ajakírok [kozmetikumok]; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények; arc- és
testcsillám; arccsillám; arcemelő tapaszok kozmetikai használatra; arcfestékek; archintőporok; arckorrektor;
arcpirosítók; arcpúder; arcpúder púderrel bevont papír formájában; arcpúderek (nem gyógyhatású); arcsmink;
arcszínezékek; arctónus javító krém; kőpúder [arcra]; kozmetikai arcfehérítő púder; kozmetikai arcpúderek;
kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai krém az arcbőr csillogásának megszüntetésére; kozmetikumokkal átitatott
arctörlő kendők; pirosítók, arcpirosítók; smink arcra és testre; sminkkészítmények arcra és testre; színházi
arcfestékek; arc- és testkrémek; arc- és testápoló folyadékok; arcápoló folyadék; arcápoló folyadékok
[kozmetikai]; archidratálók [kozmetikai]; arcemulziók [kozmetikai alkalmazásra]; arckrém; arckrém (nem
gyógyhatású -); arckrémek; arckrémek [kozmetikai]; arckrémek kozmetikai használatra; arclemosó tejek;
arclemosó tejek kozmetikai használatra; arcmaszkok; arclemosók [kozmetikumok]; arcpakolások; arcpúder
papíron; arcradírok [kozmetikai]; arcradírok (nem gyógyhatású -); arcszérum kozmetikai használatra; arctisztító
szemcsék; arctisztító tejek; arctisztítók; arctonikok [kozmetikumok]; arctónus javító krémek [kozmetikai
alkalmazásra]; arczselék; bőrnyugtató arctisztító krémek, nem gyógyászati használatra; borotválkozás utáni
arctejek; hámlasztó arcradírok; hidratáló arckrémek; kozmetikai arcápoló készítmények; nem gyógyszeres
arcápoló készítmények; ránccsökkentő kozmetikai készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra; szépség
tonikok arcon való alkalmazáshoz; tonizáló oldat arcra, testre és kézre; körömágy kondicionálók; haj kezelésére
szolgáló kondicionálók; hajhidratáló kondicionálók; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kondicionáló
balzsam; kondicionáló krémek; kondicionáló samponok; kondicionáló spray-k a fejbőr ápolására;
mikrodermabráziós polírozó készítmény; fogprotézis polírozó készítmények.
( 111 ) 237.892
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03516
( 220 ) 2021.10.08.
( 732 ) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület 10%, Budapest (HU)
Bíró Norbert 40%, Mór (HU)
Szabó Zoltán 20%, Budapest (HU)
Szász Levente 20%, Gyál (HU)
Fábián Tamás 10%, Budapest (HU)
( 740 ) Vikor Áron Dávid Ügyvédi Iroda, 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.
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.
28

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

41

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

( 111 ) 237.893
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03529
( 220 ) 2021.10.11.
( 732 ) OTTHONKOMMANDÓ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Gergő Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Otthonkommandó
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 237.894
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03360
( 220 ) 2021.09.22.
( 732 ) Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, Szombathely (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

41

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

( 111 ) 237.895
( 151 ) 2022.05.30.
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( 210 ) M 21 03523
( 220 ) 2021.10.11.
( 732 ) Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum, Budapest (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

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

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

( 111 ) 237.900
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 02680
( 220 ) 2021.07.07.
( 732 ) Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák;

fürdőpapucsok; úszódressz, fürdőruha.
28

Úszófelszerelések; vízilabdák; vízicsúszdák; vízi játékok.

41

Nyilvános fürdők üzemeltetése.

44

Nyilvános fürdőkkel kapcsolatos tájékoztatás.

( 111 ) 237.901
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 01975
( 220 ) 2021.05.17.
( 732 ) Dunaveczki Attila, Fertőd (HU)
( 541 ) Likespace
( 511 ) 36

Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlan

adminisztráció; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlankezelési
szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos
szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok
bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával
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kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki tevékenység.
( 111 ) 237.902
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03018
( 220 ) 2021.08.12.
( 732 ) Simon Ágnes, Nyírmada (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zsigmond, Budapest
( 541 ) NZO BRAND
( 511 ) 18

Ruházati cikkek állatok részére.

( 111 ) 237.903
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03025
( 220 ) 2021.08.13.
( 732 ) Mucsányi Tamás, Abony (HU)
( 740 ) Dr. Varga Balázs, Budapest
( 541 ) Gigi's
( 511 ) 39

Élelmiszeráruk házhozszállítása; élelmiszerek szállítása; étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó

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

Alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bisztró [büfé]

szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások;
büfészolgáltatások koktélbárok számára; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos
szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és
italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és
italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és
italok biztosítása internet kávézókban; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; étel- és italkészítéssel kapcsolatos
információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások;
éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi
tájékoztató szolgáltatások; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs
szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sütési technikákkal
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás
bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása éttermekkel
kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; ügynökségi szolgáltatások éttermi
foglalásokhoz; sörbárok; sommelier-szolgáltatások; snack-szolgáltatások; salátabárok; pub szolgáltatások;
pizzériák; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; magán
vacsoraklub szolgáltatások; koktélbárok szolgáltatásai; koktélbárok; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására;
kávézói szolgáltatások; kávéház; kantinok, büfék, étkezdék; italszolgáltatás biztosítása; tapas bárok;
szolgáltatások italok biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához; szállodák által nyújtott éttermi
szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; svédasztalos éttermi
szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; zártkörű
drinkbár szolgáltatások.
( 111 ) 237.904
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03030
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( 220 ) 2021.08.12.
( 732 ) Simon Ágnes, Nyírmada (HU)
( 740 ) dr. Nagy Zsigmond, Budapest
( 541 ) NZO
( 511 ) 18

Ruházati cikkek állatok részére.

( 111 ) 237.905
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03161
( 220 ) 2021.09.02.
( 732 ) Amber IP Brands Sárl, Nyon (CH)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; szénsavas alkoholmentes italok és ásványvizek; alkoholmentes italkészítmények;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); vodka; égetett szeszes italok; előre megkevert alkoholos italok

(sörök kivételével); koktélok (melyek sört nem tartalmaznak); koktélok, és szénsavas alacsony alkoholtartalmú
italok; hard seltzerek.
( 111 ) 237.906
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03169
( 220 ) 2021.09.03.
( 732 ) P.T.B. Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) PAJZS VÉDELEM
( 511 ) 9

Betörésgátló elektromos szerkezetek; betörésgátló riasztókészülékek.

12

Lopásgátló riasztók járművekhez, lopásgátló szerkezetek járművekhez.

45

Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 111 ) 237.907
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03170
( 220 ) 2021.09.03.
( 732 ) Baranya Megyei Akkreditált Vizsgaközpont, Pécs (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási

vizsgák kidolgozása; oktatási vizsgálati eredmények és adatok elemzése mások számára; oktatási
vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási vizsgáztatás; vizsgaszervezés [oktatási]; vizsgáztatással [oktatás]
kapcsolatos információnyújtás.
42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; minőségbiztosítási és hitelesítési szolgáltatások;

tudományos és műszaki szolgáltatások; oktatási vizsgafeladatok fejlesztése, ellenőrzése és szakértése.
( 111 ) 237.908
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03177
( 220 ) 2021.09.03.
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( 732 ) "POL-KÁ" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Neszmély (HU)

( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés:

vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások [diszkó]; diszkók szolgáltatásai; zenés
szórakoztató rendezvények szervezése.
43

Éttermi szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; vendéglátás; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; mobil catering szolgáltatások;
étel és ital catering.
( 111 ) 237.909
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03178
( 220 ) 2021.09.03.
( 732 ) Sipos Sales Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
( 740 ) S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Munkaerő-toborzás: vezetők toborzása; munkaerő-toborzási hirdetés; munkaerő-toborzási szolgáltatás;

szakember toborzási szolgáltatások: munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; személyiségvizsgálat
munkaerő-toborzási célokra; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő-toborzással
kapcsolatos információnyújtás; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; munkaerő-toborzáshoz
kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő-toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő irodák;
munkaerő-toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; munkaerő-toborzáshoz és
elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások:
vezetők keresése, kiválasztása; vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; fejvadász
szolgáltatás; karriertervezési szolgáltatások; karriertervezési tanácsadás; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési
szolgáltatások: munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; humán erőforrásokkal
kapcsolatos konzultáció; menedzsment tanácsadás: állásközvetítő irodák.
41

Coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

vezetőség és személyzet oktatásával és képzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; karrier tanácsadás
[oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); karrier tanácsadás és felkészítés
[képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési
tanácsadás): oktatási és képzési szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása.
( 111 ) 237.910
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03906
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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( 541 ) AQLIDA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.911
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03907
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BLANORIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.912
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03908
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BODONETTE
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.913
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03909
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BRAGONIT
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.914
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03910
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DEGILORETT
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.918
( 151 ) 2022.05.31.
( 210 ) M 21 02541
( 220 ) 2021.06.24.
( 732 ) Sepsi Oliver, Budapest (HU)
( 541 ) napielemozsia
( 511 ) 9

Elektronikus folyóiratok; hangfelvételek; filmek, mozgófilmek; internetről letölthető digitális zene; MP3

internetes honlapokról letölthető digitális zene; multi-média felvételek; podcastok; rögzített videók; videocastok;
videofelvételek.
( 111 ) 237.919
( 151 ) 2022.05.31.
( 210 ) M 21 03349
( 220 ) 2021.09.21.
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( 732 ) Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Kőhidi Ákos, Győr
( 541 ) Bognár Pince
( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 237.920
( 151 ) 2022.05.31.
( 210 ) M 21 03355
( 220 ) 2021.09.22.
( 732 ) Gyulai Szakképzési Centrum, Gyula (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

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

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

A rovat 75 darab közlést tartalmaz.
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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 21 02946
( 220 ) 2021.08.03.
( 731 ) Grupa Maspex Sp. z o.o., Wadowice (PL)
( 546 )

( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas
italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsítottitalok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nemgyógyászati célokra];
smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss
gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök
limonádékhoz;szörpök italokhoz.
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 208.167
( 180 ) 2022.04.23.
( 111 ) 208.532
( 180 ) 2022.04.04.
( 111 ) 211.181
( 180 ) 2022.04.20.
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom részleges megszűnése
Védjegyoltalom részleges megszűnésének megállapítása és megújítása
( 111 ) 208.548
( 732 ) DR. IMMUN Kft., Hatvan (HU)
( 156 ) 2022.06.08.
( 111 ) 115.001
( 732 ) Rowenta Werke GmbH, 64711 Erbach (DE)
( 156 ) 2022.06.02.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Árujegyzék korlátozása
( 111 ) 228.088
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 511 ) 5 Barnító tabletták; bébiételek (1); bébiételek (2); borotválkozás utáni gyógyszeres arcszeszek; bőrkeményedés
elleni készítmények; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; dezodorok, nem emberi
használatra vagy állatoknak; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászati
használatra; dohánykivonatok [rovarírtó szerek]; dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; dohányzásról
való leszokás segédeszközeként használt nikotintapaszok; dohányzásról való leszokást segítő nikotinos
rágógumik; egérirtó szerek; egészségügyi fehérneműk (1); egészségügyi fehérneműk (2); egészségügyi nedvszívó
nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; féregirtó szerek; fertőtlenítőszerek kémiai WC-khez; filoxéra
kezelésére szolgáló vegyszerek; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi készítmények; gombaölő szerek,
fungicidek; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; gyógyhatású hajszeszek; gyomirtó szerek,
herbicidek; hajkrémek gyógyászati használatra; inkontinencia pelenkák; iszap fürdőkhöz; iszap (Gyógyhatású-);
izzadás elleni szerek; kalomel [gombaölő szer]; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; kontaktlencse
tisztító készítmények; korhadást okozó gombák elleni készítmények; lábizzadás elleni szerek; lárvairtó szerek;
légfrissítő készítmények (1); légtisztító készítmények; légyfogó papír; légyfogó ragasztók; légyirtó készítmények;
melltartóbetét szoptatáshoz; menstruációs betétek; mérgek; meztelen csigák irtására szolgáló szerek; molyirtó
papír; molytalanító készítmények; nadrágpelenkák babáknak; nadrágpelenkák babáknak (1); oldatok
kontaktlencsékhez; patkánymérgek; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; penész elleni vegyi
készítmények; rágógumi gyógyászati célokra; rovarirtó szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; szexuális
síkosítószerek; szexuális stimuláló gélek; szőlőbetegségek kezelésére szolgáló vegyszerek; talajfertőtlenítő
készítmények; tamponok; tejpor csecsemőknek (1); tejpor csecsemőknek (2), tengervíz gyógyfürdőkhöz;
tyúkszemirtó szerek; tyúkszem védő gyűrűk lábra (1); tyúkszem védő gyűrűk lábra (2).
( 111 ) 230.063
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 511 ) 5 Bébiételek.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 114.996
( 732 ) Europe Brands S.á r.l., Luxembourg (LU)
( 111 ) 115.264
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 115.340
( 732 ) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
( 111 ) 115.375
( 732 ) CEVA SANTE ANIMALE, Libourne (FR)
( 111 ) 133.354
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 135.478
( 732 ) ZOJIRUSHI CORPORATION (ZOJIRUSHI MAHOBIN KABUSHIKI KAISHA), Osaka (JP)
( 111 ) 136.034
( 732 ) ILLINOIS TOOL WORKS INC., Glenview, Illinois (US)
( 111 ) 136.041
( 732 ) Gardinia Home Décor GmbH, Isny (DE)
( 111 ) 136.055
( 732 ) Federal Express Corporation,, Memphis Tennessee (US)
( 111 ) 136.147
( 732 ) Stokely-Van Camp Inc., Purchase, New York (US)
( 111 ) 136.409
( 732 ) Hultafors Group AB, Bollebygd (SE)
( 111 ) 136.412
( 732 ) Briggs & Stratton, LLC, Wauwatosa, Wisconsin (US)
( 111 ) 136.441
( 732 ) Columbia Pictures Industries Inc., Burbank, Kalifornia (US)
( 111 ) 136.446
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)
( 111 ) 136.471
( 732 ) EUROPE INTERCHANGE B.V., Breda (NL)
( 111 ) 136.745
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 136.808
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( 732 ) BELTONE Electronics Corp., Chicago, Illinois (US)

( 111 ) 136.837
( 732 ) BP p.l.c., London (GB)
( 111 ) 136.881
( 732 ) GLAMOX ASA, Molde (NO)
( 111 ) 136.888
( 732 ) Hultafors Group AB, Bollebygd (SE)
( 111 ) 137.010
( 732 ) Cerexagri B.V., Rotterdam, Tankhoofd 10 (NL)
( 111 ) 137.024
( 732 ) VTech Holdings Limited, Tai Po,New Territories (HK)
( 111 ) 137.059
( 732 ) Chiquita Brands L.L.C.,, Fort Lauderdale, Florida (US)
( 111 ) 137.395
( 732 ) Glaxo Group Ltd., Brentford, Middlesex (GB)
( 111 ) 137.489
( 732 ) METATOX Peszticidgyártó és Forgalmazó Kft., Szeghalom (HU)
( 111 ) 138.094
( 732 ) Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA) (Duck Global Licensing Ltd), Hergiswil (CH)
( 111 ) 138.977
( 732 ) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)
( 111 ) 139.325
( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 111 ) 173.721
( 732 ) ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, Köln (DE)
( 111 ) 174.827
( 732 ) Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd., Tel Aviv (IL)
( 111 ) 174.874
( 732 ) Adevinta Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 175.360
( 732 ) PERFORMANCE HEALTH GROUP, LLC, Warrenville (US)
( 111 ) 175.799
( 732 ) Twentieth Century Fox Film Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Los Angeles,
Kalifornia (US)
( 111 ) 175.914
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( 732 ) Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., Irvine, CA (US)

( 111 ) 175.950
( 732 ) General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Boca Raton, Florida (US)
( 111 ) 176.029
( 732 ) Arysta LifeScience Corporation, Tokió (JP)
( 111 ) 176.078
( 732 ) Farkas Elemér, Wien (AT)
( 111 ) 176.114
( 732 ) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION, Osaka (JP)
( 111 ) 176.200
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 176.465
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 176.540
( 732 ) Arysta LifeScience North America, LLC, Cary (US)
( 111 ) 176.545
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 176.550
( 732 ) AroMax Természetgyógyászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 176.772
( 732 ) VIP-REX Kft., Kisújszállás (HU)
( 111 ) 176.784
( 732 ) ConocoPhillips Company, Houston, Texas (US)
( 111 ) 176.802
( 732 ) Barcrest Group Limited, Oldham (GB)
( 111 ) 176.870
( 732 ) Jazz Pharmaceuticals, Inc., Palo Alto, CA (US)
( 111 ) 176.894
( 732 ) Royalsekt Zrt., Izsák (HU)
( 111 ) 176.901
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 177.044
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 177.045
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 177.113
( 732 ) Prima Maroni Termelői és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 177.126
( 732 ) Vér József, Budapest (HU)
( 111 ) 177.170
( 732 ) Jim Beam Brands Co., Chicago, Illinois 60654 (US)
( 111 ) 177.295
( 732 ) Fujitsu Limited, Kawasaki-shi, Kanagawa (JP)
( 111 ) 177.583
( 732 ) Perrigo Pharma International DAC, Dublin 2 (IE)
( 111 ) 177.593
( 732 ) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, Tokyo 108-8410 (JP)
( 111 ) 177.611
( 732 ) Fujitsu Limited, Kawasaki-shi, Kanagawa (JP)
( 111 ) 177.953
( 732 ) Red Hat, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Raleigh, North Carolina (US)
( 111 ) 178.076
( 732 ) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, Tokyo 108-8410 (JP)
( 111 ) 178.298
( 732 ) Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 178.370
( 732 ) Jim Beam Brands Co., Chicago, Illinois 60654 (US)
( 111 ) 178.394
( 732 ) JIM BEAM BRANDS CO. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois 60654 (US)
( 111 ) 178.516
( 732 ) Lincoln Global, Inc., Santa Fe Springs, CA (US)
( 111 ) 178.650
( 732 ) KERINGATLAN Kereskedelmi Ingatlanfejlesztő és Kezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 178.668
( 732 ) VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 178.885
( 732 ) Celanese Switzerland AG, Sempach Station (CH)
( 111 ) 179.399
( 732 ) Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
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( 111 ) 180.376
( 732 ) FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 183.623
( 732 ) The Black & Decker Corporation (Maryland állam törvényei szerint működő vállalat), Towson, Maryland (US)
( 111 ) 202.901
( 732 ) Jansport Apparel Corp.,, Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 205.131
( 732 ) INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), Arteixo/A Coruna (ES)
( 111 ) 206.703
( 732 ) Forte Network Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 207.452
( 732 ) Szépasszonyvölgy Kft., Eger (HU)
( 111 ) 207.471
( 732 ) Norbi Update Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 207.472
( 732 ) Norbi Update Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 207.500
( 732 ) PatikaCenter Szervező és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.505
( 732 ) PatikaCenter Szervező és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.510
( 732 ) PatikaCenter Szervező és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.528
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.530
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.534
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.535
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.621
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.625
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.717
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( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

( 111 ) 207.718
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 207.810
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 207.812
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 207.813
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 207.814
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 207.815
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 208.028
( 732 ) Adevinta Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 208.035
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.172
( 732 ) Pannon Concept Kft., Gyöngyös (HU)
( 111 ) 208.279
( 732 ) Benes Attila, Budapest (HU)
Becker Tímea, Budapest (HU)
( 111 ) 208.316
( 732 ) Farkas József Miklós, Budapest (HU)
( 111 ) 208.479
( 732 ) Tokajicum Borház Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tarcal (HU)
( 111 ) 208.547
( 732 ) Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 111 ) 208.585
( 732 ) Szénégető Viktória, Budapest (HU)
( 111 ) 208.699
( 732 ) Profinails Cosmetics Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kiskunfélegyháza (HU)
( 111 ) 208.750
( 732 ) Palczert Tamás, Debrecen (HU)
Lember Tünde, Debrecen (HU)
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( 111 ) 208.756
( 732 ) Tóth és Fiai Ipari és Kereskedelmi Kft., Tószeg (HU)
( 111 ) 208.773
( 732 ) Manitox Kft, Tiszaújváros (HU)
( 111 ) 208.808
( 732 ) Proforg Consulting Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 208.879
( 732 ) Kangyal Tamás, Budapest (HU)
Krasznay Gerzson, Győr (HU)
( 111 ) 208.895
( 732 ) SB Dynamic Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 208.910
( 732 ) Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 208.912
( 732 ) Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.106
( 732 ) Pek-Snack Kft., Igal (HU)
( 111 ) 209.109
( 732 ) Pek-Snack Kft., Igal (HU)
( 111 ) 209.154
( 732 ) HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 111 ) 209.291
( 732 ) Open English, LLC, Panama (PA)
( 111 ) 209.294
( 732 ) AGRIA-FOREST Fakereskedő és Szolgáltató Kft., Eger (HU)
( 111 ) 209.394
( 732 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.402
( 732 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.405
( 732 ) Wessling Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.408
( 732 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.410
( 732 ) Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)
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( 111 ) 209.460
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.464
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.467
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.468
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.469
( 732 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.470
( 732 ) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.518
( 732 ) Coca-Cola Adria d.o.o.(a company indorporated under the laws of the state of Croatia), Zagreb (HR)
( 111 ) 209.530
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.543
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.545
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.560
( 732 ) SALVUS Gyógy- és Ásványvíz Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Kft., Pilisszentiván (HU)
( 111 ) 209.576
( 732 ) New Age Cinema Reklám és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.583
( 732 ) New Age Cinema Reklám és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.675
( 732 ) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 209.694
( 732 ) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
( 111 ) 209.696
( 732 ) Kommentár Alapítvány, Balatonszepezd (HU)
( 111 ) 209.697
( 732 ) Kommentár Alapítvány, Balatonszepezd (HU)
( 111 ) 209.698
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( 732 ) Kommentár Alapítvány, Balatonszepezd (HU)

( 111 ) 209.710
( 732 ) RE-CORD AKTÍV Kft., Baja (HU)
( 111 ) 209.741
( 732 ) 4 L Group Kft., Kaposvár (HU)
( 111 ) 209.769
( 732 ) Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 209.809
( 732 ) Jim Beam Brands Co. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 209.852
( 732 ) Kommentár Alapítvány, Balatonszepezd (HU)
( 111 ) 209.891
( 732 ) Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.918
( 732 ) "ÉP-DENT" Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 209.919
( 732 ) GREEN-LOGISTIC Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 209.936
( 732 ) Jim Beam Brands Co. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 210.062
( 732 ) Állványtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Egyházasdengeleg (HU)
( 111 ) 210.083
( 732 ) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
( 111 ) 210.423
( 732 ) ROXIN-ROCCO Általános Kereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)
( 111 ) 211.517
( 732 ) FALCO Szombathely Sportszolgáltató Kft., Szombathely (HU)
( 111 ) 212.094
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 111 ) 213.176
( 732 ) Vrana Ferenc, Kecskemét (HU)
( 111 ) 214.270
( 732 ) Sports et Loisirs, Altorf (FR)
( 111 ) 220.860
( 732 ) Carshare Ventures B.V., AL Utrecht (NL)
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( 111 ) 225.230
( 732 ) E.ON SE, Essen (DE)
A rovat 155 darab közlést tartalmaz.

M1418

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 11. szám, 2022.06.14.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás/Jogutódlás és képviseleti megbízás
( 111 ) 115.001
( 732 ) Rowenta Werke GmbH, 64711 Erbach (DE)
( 111 ) 124.256
( 732 ) ekaterra Group IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 149.688
( 732 ) ekaterra Group IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 152.973
( 732 ) ekaterra Group IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 175.360
( 732 ) PERFORMANCE HEALTH GROUP, LLC, Warrenville (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 194.688
( 732 ) ekaterra Group IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 204.709
( 732 ) ekaterra Group IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 205.349
( 732 ) VINYL TRADE Kft., Százhalombatta (HU)
( 111 ) 205.908
( 732 ) FINAL SCORE MÉDIA Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 206.348
( 732 ) CDS CANADA 4 L.P., Montreal, Quebec (CA)
( 111 ) 208.547
( 732 ) Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen
( 111 ) 208.699
( 732 ) Profinails Cosmetics Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kiskunfélegyháza (HU)
( 111 ) 215.869
( 732 ) TONA HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)
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( 740 ) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

( 111 ) 216.436
( 732 ) TONA HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
( 111 ) 216.748
( 732 ) TONA HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
( 111 ) 230.668
( 732 ) Zsigmond International Korlátolt Felelősségű Társaság, Alap (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 232.481
( 732 ) Advance Stores Company,Incorporated, Roanoke,Virginia (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 234.686
( 732 ) Libri Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 234.688
( 732 ) Libri Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 234.690
( 732 ) Libri Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 235.146
( 732 ) Dr. Lengyel Boglárka, Budapest (HU)
( 111 ) 236.588
( 732 ) Dr. Lengyel Boglárka, Budapest (HU)
( 111 ) 237.210
( 732 ) Kiss Árpád, Jánoshalma (HU)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
A rovat 23 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 113.335
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 117.773
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 122.621
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( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)

( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 124.523
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 125.012
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 126.482
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 127.702
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 131.663
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 135.724
( 732 ) Huffy Corp., Miamisburg, Ohio (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 136.147
( 732 ) Stokely-Van Camp Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 137.265
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 138.761
( 732 ) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 142.273
( 732 ) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 142.663
( 732 ) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 146.780
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 151.157
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 151.159
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 153.198
( 732 ) Techtronic Cordless GP, Anderson SC (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 153.987
( 732 ) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 154.642
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 166.165
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 170.531
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 173.742
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 175.799
( 732 ) Twentieth Century Fox Film Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Los Angeles,
Kalifornia (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 175.914
( 732 ) Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., Irvine, CA (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 176.426
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 176.465
( 732 ) TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen
( 111 ) 176.550
( 732 ) AroMax Természetgyógyászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 111 ) 176.605
( 732 ) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 177.113
( 732 ) Prima Maroni Termelői és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 111 ) 177.478
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 177.552
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 181.254
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 182.977
( 732 ) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 184.491
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 185.891
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 192.529
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 193.012
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 193.659
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 198.813
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 198.814
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( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)

( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 204.598
( 732 ) JT INTERNATIONAL S.A., Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 208.826
( 732 ) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 208.912
( 732 ) Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) HONTVÁRI ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 209.809
( 732 ) Jim Beam Brands Co. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 209.936
( 732 ) Jim Beam Brands Co. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 210.436
( 732 ) JT INTERNATIONAL S.A., Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 211.149
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 211.154
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 212.328
( 732 ) JT INTERNATIONAL S.A., Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 221.353
( 732 ) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 221.501
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 221.502
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
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( 111 ) 222.451
( 732 ) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 225.230
( 732 ) E.ON SE, Essen (DE)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 227.084
( 732 ) Pureco Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 231.034
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 231.035
( 732 ) JT International SA, Geneva (CH)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
A rovat 58 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 210.111
( 732 ) Molnár Brigitta, Dány (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselő név- és címváltozása
( 111 ) 136.055
( 732 ) Federal Express Corporation,, Memphis Tennessee (US)
( 111 ) 136.409
( 732 ) Hultafors Group AB, Bollebygd (SE)
( 111 ) 136.441
( 732 ) Columbia Pictures Industries Inc., Burbank, Kalifornia (US)
( 111 ) 174.827
( 732 ) Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd., Tel Aviv (IL)
( 111 ) 176.802
( 732 ) Barcrest Group Limited, Oldham (GB)
( 111 ) 177.953
( 732 ) Red Hat, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Raleigh, North Carolina (US)
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Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 126.482
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 111 ) 127.702
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 111 ) 131.663
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 111 ) 136.147
( 732 ) Stokely-Van Camp Inc., Purchase, New York (US)
( 111 ) 136.745
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 136.881
( 732 ) GLAMOX ASA, Molde (NO)
( 111 ) 137.265
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 111 ) 138.761
( 732 ) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
( 111 ) 139.285
( 732 ) Jonson & Johnson Consumer Holdings France, Issy Les Moulineaux (FR)
( 111 ) 142.273
( 732 ) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
( 111 ) 142.663
( 732 ) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
( 111 ) 151.157
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 111 ) 151.159
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 111 ) 153.987
( 732 ) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
( 111 ) 154.642
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 111 ) 166.165
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
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( 111 ) 175.914
( 732 ) Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., Irvine, CA (US)
( 111 ) 176.114
( 732 ) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION, Osaka (JP)
( 111 ) 176.426
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 111 ) 176.784
( 732 ) ConocoPhillips Company, Houston, Texas (US)
( 111 ) 176.802
( 732 ) Barcrest Group Limited, Oldham (GB)
( 111 ) 177.478
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 111 ) 177.552
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 111 ) 177.953
( 732 ) Red Hat, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Raleigh, North Carolina (US)
( 111 ) 178.516
( 732 ) Lincoln Global, Inc., Santa Fe Springs, CA (US)
( 111 ) 178.650
( 732 ) KERINGATLAN Kereskedelmi Ingatlanfejlesztő és Kezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 182.977
( 732 ) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
( 111 ) 203.928
( 732 ) Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)
( 111 ) 206.703
( 732 ) Forte Network Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 207.471
( 732 ) Norbi Update Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 207.472
( 732 ) Norbi Update Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 207.528
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.530
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 207.534
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.535
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.172
( 732 ) Pannon Concept Kft., Gyöngyös (HU)
( 111 ) 208.479
( 732 ) Tokajicum Borház Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tarcal (HU)
( 111 ) 208.756
( 732 ) Tóth és Fiai Ipari és Kereskedelmi Kft., Tószeg (HU)
( 111 ) 208.773
( 732 ) Manitox Kft, Tiszaújváros (HU)
( 111 ) 208.808
( 732 ) Proforg Consulting Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.154
( 732 ) HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 111 ) 209.405
( 732 ) Wessling Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.696
( 732 ) Kommentár Alapítvány, Balatonszepezd (HU)
( 111 ) 209.697
( 732 ) Kommentár Alapítvány, Balatonszepezd (HU)
( 111 ) 209.698
( 732 ) Kommentár Alapítvány, Balatonszepezd (HU)
( 111 ) 209.710
( 732 ) RE-CORD AKTÍV Kft., Baja (HU)
( 111 ) 209.809
( 732 ) Jim Beam Brands Co. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 209.852
( 732 ) Kommentár Alapítvány, Balatonszepezd (HU)
( 111 ) 209.891
( 732 ) Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.936
( 732 ) Jim Beam Brands Co. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 210.062
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( 732 ) Állványtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Egyházasdengeleg (HU)

( 111 ) 210.379
( 732 ) Monguz Információtechnológiai Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 221.353
( 732 ) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
( 111 ) 222.451
( 732 ) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
( 111 ) 225.257
( 732 ) Guba Zoltán, Budapest (HU)
A rovat 55 darab közlést tartalmaz.

Használati jog jogosultja név- és címváltozásának tudomásulvétele
( 111 ) 209.075
( 791 ) CEUMED KFT., Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Zálogjogosulti bizományos kijelölése/változása/visszavonása
( 210 ) M 07 00979
( 111 ) 192.385
( 732 ) BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 111 ) 192.385
( 732 ) BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 214.550
( 732 ) WebEye Telematics Zrt., Fót (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban
( 210 ) M 22 00616
( 731 ) Yosefian Eran, Üröm (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 21 00573
( 731 ) Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 210 ) M 21 03119
( 731 ) Ádám Sándor, Budapest (HU)
( 740 ) Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 21 03866
( 731 ) DANTE INTERNATIONAL SA, Bucharest (RO)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 22 00025
( 731 ) IAT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
A rovat 3 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 21 00353
( 731 ) Kovács Attila Csaba, Budapest (HU)
( 740 ) Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest
( 210 ) M 22 01261
( 731 ) ROLEX SA, Geneve 26 (CH)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 1.259.624
( 541 ) DATASITE
( 511 ) 9, 42
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.515.784
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.647.215
( 541 ) SOFIYAL
( 511 ) 3, 5, 10
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.647.236
( 541 ) BIONETICA
( 511 ) 3
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.647.239
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.647.319
( 546 )

( 511 ) 45
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.647.385
( 546 )
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( 511 ) 9, 35, 38, 41-42
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.647.480
( 546 )
( 511 ) 9, 16, 42
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.647.493
( 546 )

( 511 ) 6, 19-20, 37
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.647.794
( 546 )
( 511 ) 35
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.647.819
( 541 ) URALCHEM
( 511 ) 1, 5, 9, 35, 37, 39, 42
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.647.891
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.647.936
( 546 )
( 511 ) 11
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.647.938
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( 546 )

( 511 ) 11
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.648.129
( 546 )
( 511 ) 6
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.648.170
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.648.392
( 546 )

( 511 ) 1, 3-4, 35, 37, 39
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.648.401
( 546 )

( 511 ) 18, 25
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
( 111 ) 1.648.404
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2022.03.03.
( 450 ) GAZ 07/2022
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( 111 ) 1.648.638
( 541 ) Doromix
( 511 ) 1, 19, 35, 37, 42
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.648.665
( 546 )

( 511 ) 29-32
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.648.666
( 541 ) Franz Seraph Bauer
( 511 ) 29-32
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.648.753
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.648.797
( 541 ) SIBERIAN ROSE
( 511 ) 3
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.648.932
( 546 )

( 511 ) 29-30
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.648.953
( 541 ) LITTLE COFA
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( 511 ) 10
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.649.165
( 546 )
( 511 ) 9, 35, 42
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.649.246
( 541 ) LITTLE COFA
( 511 ) 7
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.649.267
( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.649.268
( 541 ) PLANTY
( 511 ) 29-30
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.649.317
( 546 )

( 511 ) 29-30
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.649.328
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2022.03.10.
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( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.649.381
( 541 ) CETTIRE
( 511 ) 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20-21, 24-28, 33, 35-36, 39-43, 45
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.649.452
( 546 )
( 511 ) 3
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.649.464
( 541 ) DIRTEA
( 511 ) 3, 5, 29-30, 32-33, 35
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.649.490
( 546 )

( 511 ) 18, 20, 31
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.649.498
( 546 )

( 511 ) 9, 11
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.649.600
( 541 ) Atelier Oblique
( 511 ) 3
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.649.816
( 546 )
( 511 ) 4, 7, 9, 11-12
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
( 111 ) 1.649.825
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( 546 )
( 511 ) 10-11
( 580 ) 2022.03.10.
( 450 ) GAZ 08/2022
A rovat 40 darab közlést tartalmaz.

W112

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 11. szám, 2022.06.14.
Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 1.081.602
( 151 ) 2022.05.02.
( 111 ) 1.221.892
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.385.808
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.569.847
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.601.309
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.623.485
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.623.618
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.623.671
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.623.809
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.623.964
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.623.988
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.623.989
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.623.990
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.624.086
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.624.140
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.624.162
( 151 ) 2022.06.08.
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( 111 ) 1.624.199
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.624.277
( 151 ) 2022.06.08.
( 111 ) 1.624.659
( 151 ) 2022.06.01.
( 111 ) 1.624.783
( 151 ) 2022.06.01.
( 111 ) 1.624.835
( 151 ) 2022.06.01.
( 111 ) 1.624.956
( 151 ) 2022.06.01.
( 111 ) 1.624.983
( 151 ) 2022.06.01.
( 111 ) 1.625.011
( 151 ) 2022.06.01.
( 111 ) 1.625.606
( 151 ) 2022.06.01.
( 111 ) 1.625.720
( 151 ) 2022.06.01.
( 111 ) 1.625.801
( 151 ) 2022.06.01.
( 111 ) 1.625.822
( 151 ) 2022.06.01.
( 111 ) 914.905A
( 151 ) 2022.06.08.
A rovat 29 darab közlést tartalmaz.
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