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Hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; hűségprogramokon keresztül nyújtott

értékesítési promóciók; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; eladási, értékesítési
promóciók; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; kiállítások és kereskedelmi vásárok
szervezése üzleti és promóciós célból; koncertek promóciója [reklámozása]; különleges rendezvények
promóciója; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; marketing promóciós rendezvények szervezésével és
lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós
események szervezése és lebonyolítása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós marketing; reklám,
marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; reklámszövegírás
promóciós célokból; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és
reklámozási célokra; üzleti promóciós szolgáltatások; zenei koncertek promóciója; vásárlói hűségszolgáltatások
kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;
interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és
népszerűsítés]; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; nyereményjátékok, versenyek,
pályázatok szervezése reklámcélokra; mozifilmek reklámozása; reklámanyagok terjesztése; reklámcélú
bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámcélú kiállítások szervezése,
lebonyolítása; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámcélú vetélkedők intézése; reklámcélú rendezvények
szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklámcélú nyereményhúzások
szervezése; reklámfilmek készítése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámkiadványok tervezése;
reklámkiadványok elkészítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámok készítése; reklámlogók tervezése; reklámozási
szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; blogger-elérési
szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklámszövegírás;
kereskedelmi reklámszövegek készítése; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek terjesztése;
reklámszövegek publikálása; reklámszövegek kiadása és frissítése; rádiós reklámspotok gyártása; televíziós és
rádiós reklámok gyártása; rádiós reklámok készítése; kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető zenei fájlokkal
kapcsolatban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban.
38

Kommunikáció online blogokon keresztül; podcasting szolgáltatások; filmek televíziós sugárzása; interaktív

televízió és rádió sugárzás; műholdas televíziós műsorszórás; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül
biztosított filmekhez és televízió-műsorokhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; rádió- és
televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon
keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles
műsorszórási szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül;
filmek műholdas sugárzása; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; magán mobil
rádiószolgáltatások biztosítása; rádiós és televíziós műsorszórás.
41

Szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext szolgáltatásokon történő közvetítés céljára; szövegek

írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; blogírási szolgáltatások; élő zenés színházi előadások; mozi- vagy
színháztermi szolgáltatások; mozi és színházi szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;
színházi előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; színházi
előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások rendezése; színházi előadások szervezése;
színházi előadások vezetése; színházi produkciók; színházi show-k készítése; színházi szolgáltatások; színházi
szórakoztatás; szórakoztatás színházi előadások formájában; fesztiválok szervezése kulturális célokra;
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jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és

kulturális események szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú bemutatók
szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;
kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és
oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;
kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák
szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos
szemináriumok rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; látogatókat vonzó látványosságok
biztosítása kulturális célokra; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások;
szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; élő zenei koncertek; élőzenés koncertek; hangversenyek,
koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás koncertre; jegyfoglalás koncertekre; jegyelővétel/foglalás
koncertekre és színházba; koncert szolgáltatások; koncertek bemutatása; koncertek prezentálása; koncertek mint
szórakoztatási szolgáltatások; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási
és tájékoztató szolgáltatások; koncertszolgáltatások; koncerttermek bérbeadása; popzenei koncertek szervezése;
szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; zenés koncertek; szórakoztatás podcaston keresztül;
podcastek gyártása; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor)
gyártás; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós
sugárzásra; múzeumi kiállítások; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi
létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; élő zenei
előadások; hanglemezek és zenei felvételek kölcsönzése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei
felvételek készítése; zenei előadás; szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; stúdió szolgáltatások mozifilmek
rögzítéséhez; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; könyv- és
folyóirat kiadás; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; tudományos információs
folyóiratok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; cirkuszi előadások; cirkuszi
elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában;
balettelőadások; szórakoztatás balett előadások formájában; élő táncelőadások bemutatása; szórakoztatás élő
táncelőadások formájában; szórakoztatás táncelőadások formájában; tánc, zene és dráma előadások tartása; jazz
zenei szórakoztatási szolgáltatások; videostúdiók szolgáltatásai; élő zenekari előadások; élő zenekari fellépések
bemutatása; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szimfonikus zenekari szolgáltatások;
szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában.
( 210 ) M 21 03491
( 220 ) 2021.10.06.
( 731 ) MÜPA Budapest Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szilágyi Emese Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Élmény! Minden tekintetben
( 511 ) 35

Hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; hűségprogramokon keresztül nyújtott

értékesítési promóciók; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; eladási, értékesítési
promóciók; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; kiállítások és kereskedelmi vásárok
szervezése üzleti és promóciós célból; koncertek promóciója [reklámozása]; különleges rendezvények
promóciója; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; marketing promóciós rendezvények szervezésével és
lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós
események szervezése és lebonyolítása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós marketing; reklám,
marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; reklámszövegírás
promóciós célokból; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és
reklámozási célokra; üzleti promóciós szolgáltatások; zenei koncertek promóciója; vásárlói hűségszolgáltatások
kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;
interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és
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népszerűsítés]; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; nyereményjátékok, versenyek,

pályázatok szervezése reklámcélokra; mozifilmek reklámozása; reklámanyagok terjesztése; reklámcélú
bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámcélú kiállítások szervezése,
lebonyolítása; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámcélú vetélkedők intézése; reklámcélú rendezvények
szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklámcélú nyereményhúzások
szervezése; reklámfilmek készítése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámkiadványok tervezése;
reklámkiadványok elkészítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámok készítése; reklámlogók tervezése; reklámozási
szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; blogger-elérési
szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklámszövegírás;
kereskedelmi reklámszövegek készítése; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek terjesztése;
reklámszövegek publikálása; reklámszövegek kiadása és frissítése; rádiós reklámspotok gyártása; televíziós és
rádiós reklámok gyártása; rádiós reklámok készítése; kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető zenei fájlokkal
kapcsolatban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban.
38

Kommunikáció online blogokon keresztül; podcasting szolgáltatások; filmek televíziós sugárzása; interaktív

televízió és rádió sugárzás; műholdas televíziós műsorszórás; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül
biztosított filmekhez és televízióműsorokhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; rádió- és televízióműsorok
műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő
közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások;
televíziós műsorszórás, közvetítés; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; filmek műholdas sugárzása;
rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása;
rádiós és televíziós műsorszórás.
41

Szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext szolgáltatásokon történő közvetítés céljára; szövegek

írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; blogírási szolgáltatások; élő zenés színházi előadások; mozi- vagy
színháztermi szolgáltatások; mozi és színházi szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;
színházi előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; színházi
előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások rendezése; színházi előadások szervezése;
színházi előadások vezetése; színházi produkciók; színházi show-k készítése; színházi szolgáltatások; színházi
szórakoztatás; szórakoztatás színházi előadások formájában; fesztiválok szervezése kulturális célokra;
jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és
kulturális események szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú bemutatók
szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;
kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és
oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;
kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák
szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos
szemináriumok rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; látogatókat vonzó látványosságok
biztosítása kulturális célokra; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások;
szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; élő zenei koncertek; élőzenés koncertek; hangversenyek,
koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás koncertre; jegyfoglalás koncertekre; jegyelővétel/foglalás
koncertekre és színházba; koncert szolgáltatások; koncertek bemutatása; koncertek prezentálása; koncertek, mint
szórakoztatási szolgáltatások; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási
és tájékoztató szolgáltatások; koncertszolgáltatások; koncerttermek bérbeadása; popzenei koncertek szervezése;
szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; zenés koncertek; szórakoztatás podcaston keresztül;
podcastek gyártása; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor)
gyártás; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós
sugárzásra; múzeumi kiállítások; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi
létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; élő zenei
előadások; hanglemezek és zenei felvételek kölcsönzése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei
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felvételek készítése; zenei előadás; szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; stúdió szolgáltatások mozifilmek

rögzítéséhez; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; könyv- és
folyóirat kiadás; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; tudományos információs
folyóiratok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; cirkuszi előadások; cirkuszi
elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában;
balettelőadások; szórakoztatás balett előadások formájában; élő táncelőadások bemutatása; szórakoztatás élő
táncelőadások formájában; szórakoztatás táncelőadások formájában; tánc, zene és dráma előadások tartása; jazz
zenei szórakoztatási szolgáltatások; videostúdiók szolgáltatásai; élő zenekari előadások; élő zenekari fellépések
bemutatása; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szimfonikus zenekari szolgáltatások;
szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában.
( 210 ) M 21 03702
( 220 ) 2021.10.28.
( 731 ) Rezsinullázó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
37

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Építőipari szolgáltatások;bányászati kitermelés, olaj és gázfúrás; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; csővezetékek építése és karbantartása; égőfejek karbantartása és
javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése;
elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása;
elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás,
takarítás;épületszigetelés, épülettömítés; fagyasztókészülékek üzembe helyezése és javítása; fűtőberendezések
üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok
töltése; hidraulikus törési szolgáltatások; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; konyhai
felszerelések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; tűzriasztók felszerelése és
javítása;villamos vezetékek javítása;vízvezeték-szerelés.
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 03963
( 220 ) 2021.11.22.
( 731 ) Drinks & Brands Kft., Érd (HU)
( 740 ) Dr. Molnár-Bíró György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Vodka.

( 210 ) M 21 03964
( 220 ) 2021.11.22.
( 731 ) Drinks & Brands Kft., Érd (HU)
( 740 ) Dr. Molnár-Bíró György, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

Vodka.

( 210 ) M 21 04052
( 220 ) 2021.11.29.
( 731 ) Rigó István, Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 5
30

Gyógynövények; gyógynövény alapú étrendkiegészítők, gyógyteák.
Teák; gyógynövény alapú teák; gyógynövény forrázatok.

( 210 ) M 21 04053
( 220 ) 2021.11.29.
( 731 ) Rigó István, Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 5
30

Gyógynövények; gyógynövény alapú étrendkiegészítők; gyógyteák.
Teák; gyógynövény alapú teák; gyógynövény forrázatok.

( 210 ) M 21 04329
( 220 ) 2021.12.22.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
M1436
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Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2);
televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése; fényképészet;
filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;
forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);
hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;
múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek
biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs
szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok
készítése; show műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi
díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzési szolgáltatások.
( 210 ) M 21 04330
( 220 ) 2021.12.22.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gubucz Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
38

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2);
televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével;
vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;
előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése; fényképészet;
filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók;
forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);
hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;
múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek
biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár
szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs
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szolgáltatások; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok
készítése; show műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi
díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;
szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai; zeneszerzési szolgáltatások.
( 210 ) M 21 04384
( 220 ) 2021.12.29.
( 731 ) Jaksi Szabina, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Dalma, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33
45

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.
Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; kártyavető

szolgáltatás, személyre szóló; jövendőmondás; jóslás, személyre szóló jóslás tarot kártyából; életvezetési
tanácsadás, horoszkópos-, lelki-, szellemi-; spirituális útmutatás, tanácsadás; spiritiszta tanácsadás.
( 210 ) M 21 04385
( 220 ) 2021.12.29.
( 731 ) Jaksi Szabina, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss Dalma, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33
45

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.
Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; kártyavető

szolgáltatás, személyre szóló; jövendőmondás; jóslás, személyre szóló jóslás tarot kártyából; életvezetési
tanácsadás, horoszkópos-, lelki-, szellemi-; spirituális útmutatás, tanácsadás; spiritiszta tanácsadás.
( 210 ) M 22 00026
( 220 ) 2022.01.06.
( 731 ) MUDr. Oto Sova - Boos - Biologické substancie, Kosice (SK)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
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Ásványi étrend- és táplálékkiegészítők; gyógyhatású készítmények terápiás vagy orvosi célokra; mojave

jukka por táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra.
16

Nyomtatványok; vállalati, társasági iratok, okmányok; nyomtatott hirdetési, reklámozási anyagok; űrlapok,

formanyomtatványok; papír információs anyagok, brosúrák; prospektusok; információs füzetek; katalógusok;
naptárak.
35

Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint forgalombahozatal, piaci adásvétel terápiás vagy orvosi

célokra szolgáló gyógyhatású készítmények, emberi fogyasztásra szolgáló mojave jukka por táplálékkiegészítők
vonatkozásában, professzionális üzleti konzultáció; hirdetés, reklám; üzleti menedzsmentben közreműködés;
kereskedelmi információkkal kapcsolatos ügynöki szolgáltatások; önköltségi ár-elemzés; könyvelés, könyvvitel;
számvitel; folyószámlakimutatások megfogalmazása, készítése; marketing, üzleti értékelés, véleményezés;
piactanulmányozások; információ-összeállítás számítógépes adatbázisokba; információ-rendszerezés számítógép
adatbázisokba.
( 210 ) M 22 00028
( 220 ) 2022.01.06.
( 731 ) RedBeard Innovation Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

étkezési olajok és zsírok; chipsek; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; zöldségchipsek; sajtalapú rágcsálnivalók;
növényi alapú snackek; hüvelyes zöldség-alapú snack-ételek; csonthéjas magvak étkezésre; előkészített mandula;
zöldségpástétom.
30

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

ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok; gabona alapú chipsek; kukoricából készült snack
termékek; kukoricachipszek; öntetek, szószok; aprósütemények, kekszek; magvak, diófélék és szárított
gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; müzliszeletek.
( 210 ) M 22 00216
( 220 ) 2022.01.24.
( 731 ) Első Roma Média Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Orbán Csaba, Budapest, II.
( 541 ) Csumidav tume
( 511 ) 35

Árubemutatás; reklámanyagok, prospektusok és áruminták terjesztése; rádiós és televíziós reklámozás;

hirdetések; plakáthirdetések; reklámújságok; piackutatás; hirdetőtáblák és reklámanyagok kölcsönzése;
reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;
reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület
kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési
szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk
kapcsolódó tanácsadás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; reklámanyagok
megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése; rádiós és
televíziós vásárlási műsorok készítése; rádiós és televíziós reklámok gyártása; rádiós és televíziós, reklámcélú,
terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.
38

Műsorszórási szolgáltatás; rádiós és televíziós műsorszórás; előfizetéses rádiós és televíziós műsorszórás;

műsorok, filmek műholdas sugárzása; műsorok, filmek rádiós és televíziós sugárzása; információk sugárzása
rádión és televízión keresztül; interaktív rádiósugárzás és televíziósugárzás; interneten és más kommunikációs
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hálózatokon audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk

szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció biztosítása rádiós és televíziós átvitel
útján; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül; rádiós és televíziós műsorok közvetítése;
rádiós műsorszórás; televíziós műsorszórás; teleshop közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási
szolgáltatás; rádióműsorok az interneten közvetítése; televízióműsorok az interneten közvetítése; rádiós- és
televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés által; rádiós és TV programszórás és -közvetítés; televizuális
kommunikációs szolgáltatás; rádiós és televíziós információközlés; rádiós és televíziós műsorok vezeték nélküli
továbbítása, közvetítése; rádióstreaming interneten keresztül; rádiós és televíziós programok közvetítése;
televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatás; televízió műsorok továbbítása, közvetítése
műholdon keresztül; rádiós műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió műsorok
fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós
szolgáltatás; internetes audio- és videóstreaming szolgáltatás; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok
továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming)
fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok meghatározott közönségnek történő terjesztése; video-on-demand;
látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon; digitális audio és/vagy videó közvetítés távközlés
útján; távközlési adatátvitel.
41

Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; rádión és kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk
szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás rádiós
műsorok formájában; szórakoztatás televíziós műsorok formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatás;
szórakoztatás; rádiós és televíziós szórakoztatás; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós és televíziós zenei
koncertek; rádiós- és televíziós műsorismertetési szolgáltatás; rádiós hírműsorok szolgáltatása; televíziós
hírműsorok szolgáltatása; rádiós díjátadók vendéglátása (szervezése); televíziós díjátadók vendéglátása
(szervezése); rádióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televízióműsorokkal kapcsolatos
információnyújtás; rádiós és televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató
szolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása;
online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatás; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató
szolgáltatás; automatizált videofelvevő szolgáltatás; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató
szolgáltatás nyújtása videofilmeken keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatás; műsorok és
mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás; szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási
szolgáltatás; szórakoztató szolgáltatás nyújtása műsorokon és mozifilmeken keresztül; online elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus publikációk; filmgyártás és filmstúdiók; színházi
előadások; zenekarok szolgáltatásai; könyvkiadás; újságterjesztés; tanítás, oktatás, nevelés és szórakoztatás;
rádiós- és televíziós szórakoztatás, rádiós- és televíziós programok összeállítása; szabadidős szolgáltatás; verseny
és szórakoztató rendezvényszervezés; rajongói klubok.
( 210 ) M 22 00217
( 220 ) 2022.01.24.
( 731 ) Pharma Cloud Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kálóczy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák.
37

Számítógép üzembe helyezése; A/4-es nyomtató, címkenyomtató és segédnyomtató üzembe helyezés;

szünetmentes tápegység üzembe helyezése; meghibásodott eszközök leszerelése és szervízbe történő elszállítása;
online pénztárgép üzembe helyezése; meghibásodott online pénztárgép leszerelése és csere online pénztárgép
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üzembe helyezése; gyógyszertári informatikai hálózati infrastruktúra kiépítése és karbantartása; mobil áruátvevő

eszköz üzembe helyezése; e-személyi olvasó és vonalkódolvasó üzembe helyezése.
42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; Windows operációs rendszer telepítése; saját
fejlesztésű szoftver telepítése;online pénztárgép lezárása és selejtezése; online pénztárgépek felülvizsgálata;
bejelentő által fejlesztett szoftverek paraméterezése; ügyfél által kért gyógyszertári környezethez szükséges
szoftverek telepítése.
( 210 ) M 22 00331
( 220 ) 2022.02.03.
( 731 ) Floyd Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány, Lébény (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 511 ) 45

Életmentési szolgáltatások; emberek mentése; hegyi mentés; mentőkutyás szolgáltatás; eltűnt személyek

felkutatása.
( 210 ) M 22 00524
( 220 ) 2022.02.23.
( 731 ) Kovács András, Miskolc (HU)
( 740 ) Tóth-Szabó István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11
33

Finomítótornyok lepárláshoz; lepárló készülékek.
Alkoholos italok (sörök kivételével); brandy; borpárlat; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; szeszes

italok.
35

Árubemutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése.

42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok készítése;

technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás.
( 210 ) M 22 00525
( 220 ) 2022.02.23.
( 731 ) Kovács András, Miskolc (HU)
( 740 ) Tóth-Szabó István, Budapest
( 541 ) HAGYO BOTANICAL TECHNOLOGY
( 511 ) 11
33

Finomítótornyok lepárláshoz; lepárló készülékek.
Alkoholos italok (sörök kivételével); brandy; borpárlat; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; szeszes

italok.
35

Árubemutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése.

42

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok készítése;

technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás.
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( 210 ) M 22 00551
( 220 ) 2022.02.24.
( 731 ) Balassa Botond, Adony (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Kulturális tevékenységek, rendezvények szervezése, zenés rendezvények szervezése; nevelés; szakmai

képzés; szórakoztatás.
( 210 ) M 22 00650
( 220 ) 2022.03.07.
( 731 ) SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)
( 740 ) FÖLDES Ügyvédi Iroda Dr. Földesné dr. Sipos Judit Mária ügyvéd, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Zöldségalapú húshelyettesítők; növényi alapú snackek; szójaalapú ételszeletek; panírozott, készre sütött,

gyorsfagyasztott, növényi fehérjéből formázott termék.
( 210 ) M 22 00658
( 220 ) 2022.03.08.
( 731 ) EDELHOLZ Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Körmend (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )
( 511 ) 19

Parketták; parkettafák; padlóburkolatok [fából]; padlók, nem fémből; keményfa padlók; fapadló; lépcsők,

nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; fából készült lépcsők; keményfa lépcsők.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: parketták; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: parkettafák; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: padlóburkolatok [fából]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: padlók,
nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa padlók; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fapadló; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: lépcsők, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
lépcsőfokok, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: parketták; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: parkettafák; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: padlóburkolatok [fából]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: padlók, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: keményfa
padlók; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fapadló; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: lépcsők, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: lépcsőfokok, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: parketták; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: parkettafák; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
padlóburkolatok [fából]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: padlók, nem
fémből; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa padlók; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fapadló; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: lépcsők, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos
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internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: lépcsőfokok, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: fából készült lépcsők; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: fából készült lépcsők; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
fából készült lépcsők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa lépcsők; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: keményfa lépcsők; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa lépcsők; üzleti merchandising kijelző
szolgáltatások; export promóciós szolgáltatások; merchandising szolgáltatások; fogyasztói termék tanácsadás;
fogyasztói termékekkel kapcsolatos információ nyújtása; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások;
reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti promóció; padlóburkolatokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; padlóburkolatokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00683
( 220 ) 2022.03.09.
( 731 ) SZ. H. A. T. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 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 padlóburkolatok; szigetelő
panelek; szigetelőlemezek, szigetelőlapok.
( 210 ) M 22 00684
( 220 ) 2022.03.09.
( 731 ) MeDDiet Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Diétás- és táplálkozási készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők; diétás termékek

gyógyászati célokra; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő
italkeverékek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők porformában; nem gyógyászati
célú étrend-kiegészítők emberek számára; táplálékkiegészítők; táplálkozási kiegészítők.
35

Diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások.
44

Diétás- és táplálkozási tanácsadás; táplálkozási- és étrendi tanácsadás; tájékoztatás étrendi és táplálkozási

kiegészítőkkel kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; információk
biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról; étrendi és táplálkozási útmutatás; diéták tervezése és
ellenőrzése; diétával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; dietetikai szolgáltatás; dietétikai tanácsadás;
súlycsökkentő diéta tervezési szolgáltatások; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozási tanácsadás;
táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás.
( 210 ) M 22 00720
( 220 ) 2021.10.14.
( 731 ) Tesco Stores Limited, Welwyn Garden City (GB)
( 300 ) UK00003631239 2021.04.23. GB
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) LATERAL
( 511 ) 33

Borok; alacsony alkoholtartalmú bor; szeszezett borok; forralt borok; portói borok; sherry; habzóbor,

pezsgő.
( 210 ) M 22 00731
( 220 ) 2022.03.17.
( 731 ) Dr. Boros Anita, Porcsalma (HU)
( 541 ) Greenology
( 511 ) 35

Közvélemény-kutatás; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi vásárok rendezése; kiszervezett

vállalatirányítás; konzultáció személyzeti kérdésekben; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
piackutatás; marketing; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;
segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,
hirdetés; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális
magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;
üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
36

Fejlesztési költségek pénzügyi felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban.

37

Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezéshez kapcsolódó konzultáció.

41

Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; know-how átadása (képzés);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
mentorálás; tutoring; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; táboroztatás;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kongresszusok szervezése és lebonyolítása.
42

Energiatakarékossági tanácsadás; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; kozmetikai kutatás;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;
minőségellenőrzés; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás,
tájékoztatás és szaktanácsadás; technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás; tudományos kutatás;
tudományos laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés.
45

Jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése.

( 210 ) M 22 00733
( 220 ) 2022.03.17.
( 731 ) Kingston Technology Corporation, Fountain Valley, California (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szilárdtestmeghajtók adattároláshoz (SSD), DRAM memóriamodulok számítógépekhez és

játékrendszerekhez, memóriakártya-olvasók, USB flash meghajtók, flash memóriák, beleértve az SD és microSD
kártyákat valamint egyéb számítógépes és szoftveres memória termékeket, illetve eszközöket; számítógépes
berendezések, úgymint kiegészítő bővítő kártyák és memóriabővítő kártyák számítógépekhez.
( 210 ) M 22 00796
( 220 ) 2022.03.24.
( 731 ) Shámán Sör Kft., Nyíregyháza (HU)
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( 740 ) Dwornik Marek, Budapest

( 541 ) SHÁMÁN SÖR
( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 22 00797
( 220 ) 2022.03.24.
( 731 ) Shámán Sör Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Dwornik Marek, Budapest
( 541 ) BATCAT
( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 22 00798
( 220 ) 2022.03.24.
( 731 ) Shámán Sör Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Dwornik Marek, Budapest
( 541 ) BEEREX
( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 22 00799
( 220 ) 2022.03.24.
( 731 ) dr. Tocsef Eszter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők állatok számára (kutyakeksz).

( 210 ) M 22 00808
( 220 ) 2022.03.25.
( 731 ) Streamnet Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BigFoot Light
( 511 ) 9

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

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

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 22 00809
( 220 ) 2022.03.25.
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( 731 ) Streamnet Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 740 ) dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BigFoot Light Mono
( 511 ) 9

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

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

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 22 00810
( 220 ) 2022.03.26.
( 731 ) TLF Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Salgótarján (HU)
( 740 ) Szerencsés, Hajdu, Németh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) St. Paul Resistance serum
( 511 ) 5

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

hatással, táplálékkiegészítők.
( 210 ) M 22 00811
( 220 ) 2022.03.26.
( 731 ) TLF Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Salgótarján (HU)
( 740 ) Szerencsés, Hajdu, Németh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) St. Paul Relief serum
( 511 ) 5

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

hatással, táplálékkiegészítők.
( 210 ) M 22 00812
( 220 ) 2022.03.26.
( 731 ) TLF Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Salgótarján (HU)
( 740 ) Szerencsés, Hajdu, Németh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) St. Paul Calmness serum
( 511 ) 5

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

hatással, táplálékkiegészítők.
( 210 ) M 22 00813
( 220 ) 2022.03.26.
( 731 ) TLF Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Salgótarján (HU)
( 740 ) Szerencsés, Hajdu, Németh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Étrend-kiegészítők emberek számára, szérumok, vitaminkészítmények, étrend-kiegészítők kozmetikai

hatással, táplálékkiegészítők.
32

Alkoholmentes italok, izotóniás italok, vizek (italok), ásványvíz (italok).

44

Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek számára, fogászat,

fogszabályozási szolgáltatások, klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai, orvosi ellátás, orvosi rendelők,
szépségszalonok.
( 210 ) M 22 00814
( 220 ) 2022.03.26.
( 731 ) TLF Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Salgótarján (HU)
( 740 ) Szerencsés, Hajdu, Németh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) St. Paul Silkness serum
( 511 ) 5

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

hatással, táplálékkiegészítők.
( 210 ) M 22 00854
( 220 ) 2022.03.30.
( 731 ) Retzer Renáta, Dorog (HU)
( 541 ) BÍBORKA
( 511 ) 3

Kézműves szappanok.

( 210 ) M 22 00856
( 220 ) 2022.03.30.
( 731 ) HECRIN Egészségügyi és Klinikai Kutatási Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HECRIN
( 511 ) 41

Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése
és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása.
42

Klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; orvosi kutatás; szakszövegek írása; tudományos

kutatás.
( 210 ) M 22 00867
( 220 ) 2022.03.31.
( 731 ) Flick Hajnalka, Szeged (HU)
( 541 ) CogniBion
( 511 ) 44

Személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; mentális egészség

szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00904
( 220 ) 2022.04.05.
( 731 ) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDYMATON
OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Maroussi (GR)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

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

barnítókrémek; naptejek; barnító krémek és tejek; napvédő krémek; naptejek [kozmetikai használatra]; napvédő
stiftek; vízálló napvédő készítmények; napozás utáni krémek; napozás utáni hidratálók; napozás utáni folyadékok;
ásványvíz spray-k kozmetikai célokra; napolajok [kozmetikumok]; illatszer készítmények; szappan; folyékony
szappanok; arcsmink; szemkrém; ajakkrémek; arckrémek kozmetikai használatra; tonizáló oldat arcra, testre és
kézre; arcpakolások; tusolókrémek; tusolózselék; fürdőhab; testápolók; testápoló emulziók; testkrémek; hidratáló
testápolók [kozmetikai]; testradír; test- és arcápoló olajok; kézkrémek; arcszérum kozmetikai használatra; nem
gyógyhatású bőrszérumok; szépségápoló szérumok; hidratálók; archidratálók [kozmetikai]; bőrhidratáló
maszkok; öregedés elleni hidratálók; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra;
bőrhidratálók; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; sminkeltávolító krémek; sminkeltávolító zselék;
sminklemosó folyadékok; sminklemosó tejek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; arctisztító
maszkok; tisztító vegyületekkel átitatott eldobható törlőkendők arcon való használatra; dezodorok és
izzadásgátlók; kozmetikai készítmények fogyáshoz; ránckorrektorok; kozmetikai testradírok; arcradírok
[kozmetikai]; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; arcmaszkok.
( 210 ) M 22 00940
( 220 ) 2022.04.07.
( 731 ) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Otthonok és Megoldások magazin - A lap, amelyre építhet
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; internetes reklámozási

szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; reklám és marketing szolgáltatások.
36

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

37

Építőipari szolgáltatások; építkezéshez kapcsolódó információszolgáltatás; épületek építésével, javításával

és karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.
( 210 ) M 22 00977
( 220 ) 2022.04.12.
( 731 ) Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)
( 740 ) Dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

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

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

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

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

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

más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

35

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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( 210 ) M 22 00979
( 220 ) 2022.04.12.
( 731 ) Puraset Water and Metal Solutions Kft., Jászfényszaru (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PurAID
( 511 ) 11

Vízszűrő egységek, készülékek, berendezések; vízszűrők vízszűrő berendezésekhez; vízkezelő egységek,

szűrők, berendezések víztisztításra; vízminőséghez igazítható vízszűrő berendezések, távközlési rendszerekkel
összekötött vízszűrő berendezések; vegyi sterilizáló készülékek {vízkezelő berendezések}, víztisztítók, víztisztító
tartályok, készülékek, egységek, berendezések; ívóvíz előállítására szolgáló tisztító egységek; ivóvízszolgáltató
berendezések; moduláris egységekre alapozott komplex, mobil vízkezelő rendszer szennyezett ívóvíz tisztítására.
40

Vízkezelés és víztisztítás; vízregenerálás; vízkezelési szolgáltatások, helyszíni víztisztító szolgáltatások,

vízkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; víztisztító egységek, felszerelések, berendezések
bérbeadása; víztisztító berendezések bérléséhez kapcsolódó tájékoztatás.
( 210 ) M 22 00981
( 220 ) 2022.04.12.
( 731 ) Dr. Szabados Márta, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) hANGOLka
( 511 ) 41

Nevelés, szakmai képzés; nyelvoktatás, nyelvtanítás; nyelvoktatással kapcsolatos tanácsadás;

nyelvtanfolyamok, klubok, szemináriumok és más képzések szervezése és lebonyolítása; nyomtatott és
elektronikus nyelvoktató tananyagok összeállítása, szerkesztése, kiadása és online megjelentetése.
( 210 ) M 22 00982
( 220 ) 2022.04.12.
( 731 ) Bobály Sándor, Nagykanizsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 7
12

Áramfejlesztő generátorok (1); áramfejlesztő generátorok (2); motorok, nem szárazföldi járművekhez.
Motorok, szárazföldi járművekhez.

( 210 ) M 22 00985
( 220 ) 2022.04.12.
( 731 ) IKO Műsorgyártó Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 22 00988
( 220 ) 2022.04.12.
( 731 ) Bárdos Péter 50%, Eger (HU)
dr. Balogh László 50%, Eger (HU)
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( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

( 546 )

( 511 ) 9

Szoftverek; applikációs szoftver; adatkezelő szoftverek; interaktív szoftverek; interaktív üzleti szoftverek;

jelentéskészítő szoftverek; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mobil alkalmazások;
szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; média tartalmak; letölthető média; szoftverek üzleti adatok
elemzéséhez; szavazógépek; letölthető kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk;
szoftverek kérdőív funkcióval ellátva; szoftverek szavazó funkcióval ellátva; szoftverek szavazat számláló
funkcióval ellátva; szoftverek online értekezletekhez; szoftverek virtuális értekezletekhez.
16

Közlemények, kiadványok; nyomtatott publikációk.

35

Közvélemény-kutatás; politikai közvélemény-kutatás; közvélemény-kutatási felmérések tervezése;

közvélemény-kutatási felmérések előkészítése; piaci közvélemény-kutatási tanulmányok; piaci tanulmányok
készítése, beleértve a közvélemény-kutatást; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi
kérdésekre való felhívására; piackutatás; interjúkészítés piackutatási célokra; piackutatás és analízis; piackutatás
és üzleti elemzés; piackutatáshoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; piackutatáshoz kapcsolódó információk
gyűjtése; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások; piackutatási adatok elemzése; piackutatási adatok és statisztikák
elemzése; piackutatási és -elemzési szolgáltatások; piackutatási információnyújtás; piackutatási statisztikák
nyújtása; gazdasági előrejelzés és elemzés; gazdasági előrejelző elemzések üzleti célokra; piacbefolyásolás terén
végzett kutatás és elemzés; piaci elemző és kutató szolgáltatások; piaci felmérés elemzése; piaci tanulmányok
készítése és elemzése; piackutatási statisztikák elemzése; piacok üzleti elemzése; stratégiai üzleti elemzés; üzleti
adatok elemzése; üzleti elemzés és információs szolgáltatások, illetve piackutatás; üzleti elemzés; üzleti elemzési
szolgáltatások; vállalatokkal és üzlettel kapcsolatos tájékoztatás és szakértői vélemények; felhasználói
vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; adminisztrációs adatfeldolgozás; üzleti
adminisztrációs szolgáltatások; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; üzleti felmérések
eredményeinek feldolgozása; politikai statisztikák összeállítása; statisztikai adatok összeállítását magukban
foglaló szolgáltatások; statisztikai adatok rögzítését magukban foglaló szolgáltatások; statisztikai információk
összeállítása; statisztikai elemzés és jelentéskészítés; statisztikák összeállítása; fogyasztói kutatások.
36

Adatok pénzügyi elemzése.

41

Multimédia publikációk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

42

Felmérések, szakvélemények, közvélemény-kutatások készítése; tudományos kutatási információk és

eredmények biztosítása online kereshető adatbázison keresztül.
45

Politikai információs szolgáltatások; politikai kutatás és elemzés.

( 210 ) M 22 00989
( 220 ) 2022.04.12.
( 731 ) Bárdos Péter 50%, Eger (HU)
dr. Balogh László 50%, Eger (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 9

Szoftverek; applikációs szoftver; adatkezelő szoftverek; interaktív szoftverek; interaktív üzleti szoftverek;
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jelentéskészítő szoftverek; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mobil alkalmazások;

szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; média tartalmak; letölthető média; szoftverek üzleti adatok
elemzéséhez; szavazógépek; letölthető kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk;
szoftverek kérdőív funkcióval ellátva; szoftverek szavazó funkcióval ellátva; szoftverek szavazat számláló
funkcióval ellátva; szoftverek online értekezletekhez; szoftverek virtuális értekezletekhez.
16

Közlemények, kiadványok; nyomtatott publikációk.

35

Közvélemény-kutatás; politikai közvélemény-kutatás; közvélemény-kutatási felmérések tervezése;

közvélemény-kutatási felmérések előkészítése; piaci közvélemény-kutatási tanulmányok; piaci tanulmányok
készítése, beleértve a közvélemény-kutatást; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi
kérdésekre való felhívására; piackutatás; interjúkészítés piackutatási célokra; piackutatás és analízis; piackutatás
és üzleti elemzés; piackutatáshoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; piackutatáshoz kapcsolódó információk
gyűjtése; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások; piackutatási adatok elemzése; piackutatási adatok és statisztikák
elemzése; piackutatási és -elemzési szolgáltatások; piackutatási információnyújtás; piackutatási statisztikák
nyújtása; gazdasági előrejelzés és elemzés; gazdasági előrejelző elemzések üzleti célokra; piacbefolyásolás terén
végzett kutatás és elemzés; piaci elemző és kutató szolgáltatások; piaci felmérés elemzése; piaci tanulmányok
készítése és elemzése; piackutatási statisztikák elemzése; piacok üzleti elemzése; stratégiai üzleti elemzés; üzleti
adatok elemzése; üzleti elemzés és információs szolgáltatások, illetve piackutatás; üzleti elemzés; üzleti elemzési
szolgáltatások; vállalatokkal és üzlettel kapcsolatos tájékoztatás és szakértői vélemények; felhasználói
vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; adminisztrációs adatfeldolgozás; üzleti
adminisztrációs szolgáltatások; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; üzleti felmérések
eredményeinek feldolgozása; politikai statisztikák összeállítása; statisztikai adatok összeállítását magukban
foglaló szolgáltatások; statisztikai adatok rögzítését magukban foglaló szolgáltatások; statisztikai információk
összeállítása; statisztikai elemzés és jelentéskészítés; statisztikák összeállítása; fogyasztói kutatások.
36

Adatok pénzügyi elemzése.

41

Multimédia publikációk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

42

Felmérések, szakvélemények, közvélemény-kutatások készítése; tudományos kutatási információk és

eredmények biztosítása online kereshető adatbázison keresztül.
45

Politikai információs szolgáltatások; politikai kutatás és elemzés.

( 210 ) M 22 00990
( 220 ) 2022.04.13.
( 731 ) Forex Kft., Üröm (HU)
( 740 ) Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) KRAFTON
( 511 ) 9

Elektromos elemek, akkumulátorok.

( 210 ) M 22 00991
( 220 ) 2022.04.13.
( 731 ) Forex Kft., Üröm (HU)
( 740 ) Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FORSE
( 511 ) 9

Elektromos elemek, akkumulátorok.

( 210 ) M 22 00992
( 220 ) 2022.04.13.
( 731 ) PARTNER-IMMO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) Amfi-Amfiteátrum Alsóörs
( 511 ) 41

Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; művészeti
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galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; múzeumi létesítmények üzemeltetése;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú
rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; sportrendezvények
szervezése és lebonyolítása.
43

Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; étel és ital catering; étel és italellátás; kantinok,

büfék, étkezdék.
( 210 ) M 22 00993
( 220 ) 2022.04.13.
( 731 ) Karsch Beáta, Érd (HU)
Solymosi László, Érd (HU)
( 740 ) Dr. Koblencz Beatrix, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Egészségügyi szolgáltatások nyújtása.

( 210 ) M 22 00994
( 220 ) 2022.04.13.
( 731 ) Karsch Beáta, Érd (HU)
Solymosi László, Érd (HU)
( 740 ) Dr. Koblencz Beatrix, Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

Egészségügyi szolgáltatások nyújtása.

( 210 ) M 22 00995
( 220 ) 2022.04.13.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 740 ) György Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Higiéniai termékek gyógyászati célokra; diétás ételek betegek számára; táplálékkiegészítők és diétás

készítmények; táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő
személyek részére; diétás ételek gyógyászati célokra; gyógyszerészeti készítmények és anyagok.
30

Fűszerek; kandiscukor; cukor, méz, melaszszirup.

( 210 ) M 22 00999
( 220 ) 2022.04.14.
( 731 ) Béres Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Erdőbénye (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.
33

Borok, borpárlatok, bor alapú italok, pezsgők, pálinkák, alkoholos esszenciák, egyéb alkoholos italok.

43

Vendéglátás (élelmezés), terembérlés találkozókhoz étel és ital catering.

( 210 ) M 22 01068
( 220 ) 2022.04.22.
( 731 ) PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
( 740 ) György Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5

Testápolási cikkek; illatszer készítmények; kenőcsök, balzsamok [nem gyógyhatású].
Gyulladáscsökkentő kenőcsök; antibiotikumos kenőcsök; gyógyhatású kenőcsök; antiszeptikus kenőcsök;

homeopátiás gyulladáscsökkentő kenőcsök; fájdalomcsillapító készítmények; fájdalomcsillapító krémek;
fájdalomcsillapítók; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; gyulladásos rendellenességek kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; orvosi kötszerek; univerzális
gyógyszeres mentolos kenőcsök; kámfor orvosi, gyógyászati célokra; gyógyszerészeti készítmények.
( 210 ) M 22 01069
( 220 ) 2022.04.22.
( 731 ) HERVIS Sport- és Divatkereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Dósa Marianna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

Testnevelési és sportcikkek.

35

Reklámozás.

( 210 ) M 22 01070
( 220 ) 2022.04.22.
( 731 ) Mészáros Miklós, Szekszárd (HU)
( 541 ) fáradt kapa
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Alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; alkoholos italok gyümölcsből; bor alapú italok.

( 210 ) M 22 01071
( 220 ) 2022.04.22.
( 731 ) Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Táplálékok és italok állatoknak; kutyaeledelek [kekszfélék]; táplálék házi kedvenceknek.

( 210 ) M 22 01100
( 220 ) 2022.04.26.
( 731 ) Zsigmond International Kft., Alap (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Aktatáskák, irattáskák; ajándéktáskák; általános célú kerekes sporttáskák; bevásárlótáskák; bőr címkék; bőr

pénztárcák; bőr vállszíjak [hevederek]; bőrből készült bőröndök; bőrből készült ruhatáskák utazáshoz; bőrből
készült táskák és pénztárcák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, útitáskák [poggyász]; bőrruházat; bőrszíjak;
bőrtáskák és bőrtokok; boston táskák; buggyos kézitáskák; cipőkhöz való bőr; cipőtáskák utazáshoz; csuklóra
erősíthető tárcák; diplomatatáskák; divatos kézitáskák; elasztikus ruhatáskák; ernyők, esernyők; erszények,
pénztárcák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; esernyők és napernyők; férfi
kézitáskák, aktatáskák; filcből készült erszények; gyermek válltáskák; hátizsák, hátitáska; hétvégi táskák;
hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattartók, dokumentumtartók; irattáskák, üzleti táskák; iskolatáskák; kabintáskák;
kalapdobozok utazáshoz; kalapdobozok bőrből; kártyatartók [bőráruk]; katonai vászonzsákok; kerekekkel ellátott
táskák; kerekes bőröndök; kerekes kofferek (kis utazóládák); kézitáskák; kis bőröndök; kis hátizsákok; kisméretű
útitáskák; kistáskák férfiaknak; kozmetikai táskák; kulcstartók; levéltárcák; merev vázas útitáskák; műanyag
utazótáskák; műbőr tokok; műbőrből készült szíjak; műszőrme táskák; nyakkendő tartók utazáshoz; oldaltáskák,
tarisznyák; öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák; öltönytáskák; összehajtható aktatáskák; övtáskák; piperecikkek
szállítására szolgáló tisztasági táskák; poggyász és útitáskák; poggyászcímke; retikülök, kézitáskák; ruhazsákok;
sportruházathoz használt táskák; sporttáskák; sporttáskák utazáshoz; strandtáskák; táskák, hátizsákok
táborozóknak; táskák, kézitáskák; táskák légi utazáshoz; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből;
túratáskák; túrahátizsákok; univerzális hordtáskák; üresen árusított férfi piperetáskák; üresen értékesített
kozmetikai táskák; utazáshoz használt ruhavédő tokok; utazóládák; utazótáska; utazótáskák és bőröndök;
útitáskák.
25

Fejfedők [kalapáruk]; szabadidő lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; vízhatlan ruházati cikkek; alkalmi

cipők; öltönyök; férfi öltönyök; öltönyök férfiak részére; laza, informális öltönyök; állatbőrből készült ruhák;
alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; fűzős bakancsok, csizmák; blézerek; blúzok; bodyk [ruházat]; bőrcipők;
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bőrkabátok; bőrövek [ruházat]; bőrruházat; bundák, szőrmék [ruházat]; cipő felsőrészek; övek [ruházat];

díszzsebkendők [ruházat]; kalapok; divatos kalapok, fejkendők; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edzőcipők,
sportcipők; egyenruhák; egyrészes overallok (playsuit); eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok;
esőkalapok; esőruhák; estélyi ruházat; farmerdzsekik; farmerek; fejdíszek [fátylak]; fejkendő; fejpántok
sportoláshoz; fejre való sálak, fejkendők; fejre való viselet; felsőkabátok; felsőruházat; dzsekik; férfi kabátok;
hosszúnadrágok, nadrágok; mellények [ruházat]; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; férfi
fürdőnadrágok; ingek; férfi lábbeli; férfi felsőruházat; férfi nadrágtartók; férfi, női és gyermek ruházat; férfi
zoknik; fonott talpú cipők vagy szandálok; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; futócipők; ujjatlan mezek, sportingek;
sportruhák és -mezek; mezek; futónadrágok; trikók; ujjatlan pólók, trikók; galléros ingek; gallérok [ruházat];
garbó nyakú pulóverek; garbó nyakú ingek; gumi lábbelik; gyalogló cipők; gyapjú felsőrészek; gyerek lábbelik;
hálóruhák, alváshoz használt ruhák; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők; harisnyák; hímzett
ruhadarabok; jelmezek; kapucnis felsők; kardigánok; készruhák; kesztyűk [ruházat]; kosztümök; környakas
pulóverek; körsálak [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábszármelegítők; kamáslik [lábszárvédők];
melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőfelsők; műbőr ruházat; napozóruhák; napellenzők [fejfedők];
napellenzők [ruházat]; nyakkendők; nyaksál; pólók; otthoni ruházat; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; pizsama;
plüssruházat; polár pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; pólóingek, kötött ingek, pólók; rövidnadrágok,
shortok; ruházat (bőr-); sapkák; selyemruházat; strandöltözet; strandruházat; szabadidőcipők; szabadidős
nadrágok; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szandálok; szőtt ruházat; télikabátok, nagykabátok; vállon viselt
cikkek [ruházat]; vászoncipők; fehérnemű.
( 210 ) M 22 01101
( 220 ) 2022.04.26.
( 731 ) Ágoston Mirabella, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Noll László, Nagykanizsa
( 541 ) FUMUS
( 511 ) 3
34

Füstölők [kunko].
Dohánymentes cigaretták, nem gyógyászati használatra.

( 210 ) M 22 01113
( 220 ) 2022.04.26.
( 731 ) Little Owl Digital Korlátolt Felelősségű Társaság, Makó (HU)
( 740 ) Dr. Borzási Tímea, Szeged
( 546 )

( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 210 ) M 22 01114
( 220 ) 2022.04.27.
( 731 ) Szabó László Andrásné, Szentendre (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 541 ) WICKY BLACK
( 511 ) 35

Reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció,

tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciósszolgáltatások;
eseménymarketing; promóciós események szervezése és lebonyolítása; sajtóreklámozási szolgáltatások;
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marketing tanácsadás a közösségi média területén; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián

keresztül biztosítva; zenészek üzleti menedzsmentje; zenei előadók üzleti menedzsmentje; koncertek promóciója
[reklámozása].
41

Hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása,

fényképezés; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel
és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; koncertszolgáltatások; koncertek szervezésével,
lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; zenei felvételek készítése;
élő szórakoztató események rendezése; kulturális események lebonyolítása; élő szórakoztató események
bemutatása; zenekarok szolgáltatásai; létesítmények biztosítása élő zenekari fellépésekhez; élő zenekari
előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában; zenekiadás
és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei koncertek szervezése
és lebonyolítása; zenészek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; koncert szolgáltatások; koncertek
bemutatása; koncertek szervezése; koncerttermek bérbeadása; koncertjegy foglalási szolgáltatások; koncertekkel
kapcsolatos szolgáltatások; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások.
42

Díszlet-, látványtervezés előadásokhoz; grafikus tervezés, design; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikai

illusztrációs szolgáltatások; grafikusművészi tervezési szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01115
( 220 ) 2022.04.27.
( 731 ) Sándorné Mészáros Márta, Szolnok (HU)
( 740 ) Dr. Varga Erzsébet, Szolnok
( 541 ) Elixír Masszázs
( 511 ) 44

Masszázs szolgáltatások.

( 210 ) M 22 01119
( 220 ) 2022.04.27.
( 731 ) Cartier International AG, Steinhausen (CH)
( 300 ) 16098/2021 2021.11.02. CH
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GRAIN DE CAFE
( 511 ) 14

Ékszerek; drágakövek; nemesfémek és ötvözeteik; gyöngyök (ékszerek); mandzsettagombok;

nyakkendőtűk; gyűrűk (ékszerek); karkötők (ékszerek); fülbevalók; nyakláncok (ékszerek); brossok (ékszerek);
függők ékszerekhez; kulcstartók nemesfémből; műalkotások nemesfémből; ékszertartók; nemesfémdobozok;
kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel; óraművek és időmérő szerkezetek; karórák; kronométerek; órák;
kisméretű órák; óratokok; óraszíjak; óraláncok és -rugók, valamint óraüvegek; tokok órákhoz és karórákhoz
[óragyártás]; karóra-szerkezetek, karóra-lapok.
( 210 ) M 22 01122
( 220 ) 2022.04.27.
( 731 ) Giovantsi Rita, Budapest (HU)
( 541 ) Grk's Kyros Yeeros
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 22 01123
( 220 ) 2022.04.27.
( 731 ) Giovantsi Rita, Budapest (HU)
( 541 ) Grk's Greek Kitchen
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

M1456

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 22 01124
( 220 ) 2022.04.27.
( 731 ) Kubik Ádám Zoltán, Annavölgy (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 511 ) 20

Fa tárolódobozok; tároló ládák fából; fából készült dobozok; tároló ládák műanyagból; műanyag dobozok;

összeállított csomagoló dobozok [fából]; rétegelt műanyagokból készült dobozok; ládák, dobozok, nem fémből;
dobozok raktározási célokra [fából]; tárolók, fából készült dobozok formájában; papírral bevont fából készült
dobozok; biztonsági dobozok, trezorok nem fémből; kívánságcédulát tartalmazó dobozok.
( 210 ) M 22 01153
( 220 ) 2022.05.02.
( 731 ) Infogroup Ipari Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) IGParks
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlantulajdon-kezelés.

( 210 ) M 22 01154
( 220 ) 2022.05.02.
( 731 ) Infogroup Ipari Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) IGPark
( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlantulajdon-kezelés.

( 210 ) M 22 01263
( 220 ) 2022.05.12.
( 731 ) Dallos Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Adatfeldolgozási szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adminisztratív

támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozási szolgáltatások; adatindexek összeállítása
kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; promóciós, reklám célú árubemutatás; árucikkek promóciója
influenszerek segítségével; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; befolyásoló
marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési
promóciós célokra; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok
szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy
reklámcélokra; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása
[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; marketing szolgáltatások a honlapforgalom optimalizálása terén;
írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi információs
ügynökségek [üzleti információk, pl. marketing vagy demográfiai adatok biztosítása]; kereskedelmi rendezvények
lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
kirakatrendezés; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás; különböző szakemberek ügyfelekkel való összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői
szolgáltatások; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; digitális hálózatok útján nyújtott
marketing szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói
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szolgáltatások; keresőmotoros marketing szolgáltatások; kreatív marketingterv kidolgozására irányuló

szolgáltatások; kutatási szolgáltatások reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketing konzultációs
szolgáltatások; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;
marketing szolgáltatások; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása
gyártók részére; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketingügynökségi szolgáltatások;
partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; promóciós marketing-szolgáltatások
audiovizuális média felhasználásával; reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós
konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és marketinghez
kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül
biztosítva; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások;
üzleti 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; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; pay per click (PPC)
hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; piackutatás és analízis; piackutatás és
üzleti elemzés; piackutatás reklámozáshoz; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; rádiós reklámozás; rádiós
és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési
szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; reklámanyag frissítése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;
reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; tanácsadói
szolgáltatások reklámkoncepciók kidolgozása területén; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások
az interneten keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül;
reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; statisztikák összeállítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos
statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták
terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing
célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk
nyújtása weboldalon keresztül; kereskedelmi, üzleti információk szolgáltatása; online üzleti és kereskedelmi
információk szolgáltatása; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén.
( 210 ) M 22 01265
( 220 ) 2022.05.12.
( 731 ) Indectis Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Galamb András, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alacsony alkoholtartalmú italok; aperitifek; borok; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével;

koktélok; szeszes italok; előre kikevert szeszesitalok; alkoholos gyomorkeserűk; likőrök.
35

Eseménymarketing; árubemutatás; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése

eladási célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; promóciós, reklám célú árubemutatás; termékek és szolgáltatások bemutatása;
termékbemutatók szervezése és lebonyolítása.
39

Ajándékcsomagolás; árucsomagolás; árucsomagolási szolgáltatások.
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Előadások rendezése.

43

Italszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás.

( 210 ) M 22 01269
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Petrányi-Autó Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Gépjárműkereskedelem.

37

Gépjárművek karbantartása.

39

Autólízing szolgáltatások; gépjárműkölcsönzés; gépjárművek bérbeadása; gépjárművek szállítása.

( 210 ) M 22 01270
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Petrányi-Autó Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Gépjárműkereskedelem.

37

Gépjárművek karbantartása.

39

Autólízing szolgáltatások; gépjárműkölcsönzés; gépjárművek bérbeadása; gépjárművek szállítása.

( 210 ) M 22 01272
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és
lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok
és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése
kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;
eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;
kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing
kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;
promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és
promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;
kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások
szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.
41

Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális
show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti
rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális,
szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,
kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,
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lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

szervezése.
43

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi
szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;
hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,
étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;
önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások
ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által
nyújtott átmeneti szállás; sátrak kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás;
szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szobafoglalás,
szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz
[tárgyalótermek]; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok
szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01275
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary- B.Szabó- Jean -Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámkampányok előkészítése; kiállítások
szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú
vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és
kiállítások szervezése és lebonyolítása; eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám
szolgáltatások; internetes marketing; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás
céllal való szervezése; marketing kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online
reklám- és marketingszolgáltatások; promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése;
reklámok készítése; reklámozási és promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra;
bemutatók szervezése üzleti célokra; kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások
lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és
rendezvények szervezése.
41

Utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók,

kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális
célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális események
lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális vagy
oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és
oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;
információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő
eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kulturális
tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése.
43

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi
szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;
hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,
étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőségek biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;
önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások
ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által
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nyújtott átmeneti szállás; sátrak kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szobafoglalás,
szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz
[tárgyalótermek]; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok
szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01276
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és
lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok
és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése
kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;
eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;
kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing
kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;
promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és
promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;
kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi értékesítési
kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.
41

Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális események lebonyolítása; kulturális
show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti
rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális,
szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,
kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,
lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák
szervezése.
43

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi
szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;
hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,
étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;
önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások
ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által
nyújtott átmeneti szállás; sátrak kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás;
szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szobafoglalás,
szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz
[tárgyalótermek]; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok
szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01277
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Forte Network Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 740 ) Prédl Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 16

Csomagolóanyag kartonból; csomagolásra szolgáló kartondobozok; karton- vagy papírdobozok;

kartondobozok csomagoláshoz; kartonból készült pizzás dobozok; címkék papírból vagy kartonból;
reklámfeliratok kartonból; plakátok, transzparensek kartonból; étlapok; nyomtatott étlapok; nyomtatott
szórólapok; szórólapok.
30

Pizzafűszerek; pizza; pizza alapok; pizzaalapok; tartósított pizzák; készételek pizzák formájában;

előkészített pizzák; elkészített pizzaételek; friss pizzák; profiterol; salátaöntetek; salátaöntetek és dresszingek;
barbecue szószok; ételöntetek [szószok]; kész szószok; majonéz alapú szószok; öntetek, szószok;
paradicsomalapú szószok; salsa szószok; szószok; szószok pizzára; fogyasztásra kész desszertek
[csokoládéalapú]; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; ketchup [szósz]; paradicsom ketchup; taco szósz.
43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek

számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,
beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre
árusításához; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01278
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary- B.Szabó- Jean -Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és
lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok
és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése
kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;
eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;
kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing
kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;
promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és
promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;
kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások
szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.
41

Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális
show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti
rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális,
szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,
kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,
lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák
szervezése.
43

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi
szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;
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hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;
önkiszolgáló éttermek; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások
ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által
nyújtott átmeneti szállás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely
szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;
terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok
szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; panziók; sátrak
kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők.
( 210 ) M 22 01279
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary- B.Szabó- Jean -Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és
lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok
és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése
kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;
eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;
kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing
kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;
promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és
promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;
kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások
szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.
41

Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális
show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti
rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális,
szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,
kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,
lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák
szervezése.
43

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi
szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;
hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,
étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;
önkiszolgáló éttermek; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások
ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által
nyújtott átmeneti szállás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely
szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;
terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok
szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; panziók; sátrak
kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők.
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( 210 ) M 22 01280
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary- B.Szabó- Jean -Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és
lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok
és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése
kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;
eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;
kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing
kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;
promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és
promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;
kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások
szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.
41

Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos
tájékoztatás; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális
show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti
rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális,
szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,
kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,
lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák
szervezése.
43

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi
szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;
hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,
étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;
önkiszolgáló éttermek; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások
ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által
nyújtott átmeneti szállás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely
szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;
terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok
szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; panziók; sátrak
kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők.
( 210 ) M 22 01415
( 220 ) 2022.05.27.
( 731 ) Tóth Evelin, Hajdúböszörmény (HU)
( 541 ) Minerva
( 511 ) 14

Achát; drágakövek és féldrágakövek; drágakő utánzatok; ékszerek; féldrágakövek; féldrágakövek és

drágakövek; gyöngyök; gyöngyök borostyánkőből; gyöngyszemek ékszerkészítéshez; igazgyöngy;
gyöngyutánzatok; jáde; kalcedon; mesterséges drágakövek; mesterséges gyöngyök; olivin [drágakő]; olivin
[peridot]; opál; peridot (drágakő minőségű ásvány); részben csiszolt drágakövek és utánzataik; tenyésztett
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gyöngyök; természetes gyöngyök; achát ékszer; amulettek; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; barátság

gyűrűk; barátság-karkötők; bedugós fülbevalók; bőrből készült gyűrűk ékszerként; borostyán függők, azaz
ékszerek; díszek [ékszerek]; díszköveket tartalmazó ékszerek; divatékszer; divatékszerek; drágakövek;
drágakövekből készült ékszerek; drágaköveket tartalmazó ékszerek; drágaköves ékszerek; egyedi ékszerek;
egyedi tervezésű ékszerek; ékszerek borostyánkőből; ékszerek gyöngyök formájában; ékszerek, nevezetesen
drágakőből készült cikkek; ékszerek, nevezetesen nemesfémből készült cikkek; ékszerkellékek; ékszerláncok;
ékszernek minősülő amulettek; ékszerutánzatok; emlékmedálok; ezüst ékszerek; ezüst fülbevalók; ezüst gyűrűk;
ezüst karkötők; ezüst nyakláncok; fülbevalók; gyöngy ékszerek; gyöngy karkötők; gyöngyök [ékszerek];
gyöngyöt tartalmazó ékszerek; jáde ékszerek; jótékonysági karkötők; karkötők [ékszerek]; karikagyűrűk; karika
fülbevalók; karkötők, karperecek; karkötőre fűzhető díszek; karperecek és karkötők; karperecek, karkötők
[ékszerek]; keresztek [ékszerek]; keresztek mint ékszerek; kitűzők [ékszerek]; kristályból készült ékszerek;
láncfonatok nemesfémből [ékszerek]; medálok; medálok [ékszerek]; melltűk, brossok [ékszerek]; műanyag
divatékszerek; mesterséges ékszerek; műanyag karkötők ékszerek formájában; műanyagból készült ékszerek; nem
nemesfémből készült ékszerek; nem nemesfémből készült gyűrűk; nem nemesfémből készült medalionok;
nemesfém bevonattal készült ékszerek; nemesfém bevonatú ékszerek; nemesfém ékszerek; nemesfém
ékszerláncok bokaláncokhoz; nemesfém ékszerláncok karkötőkhöz; nemesfém ékszerláncok nyakláncokhoz;
nemesfém fülbevalók; nemesfém hajtókakitűzők; nemesfém jelvények; nemesfém ötvözettel bevont ékszerek;
nemesfém ötvözetekből készült ékszerek; nemesfémből készült ékszerek; nemesfémből készült érmék;
nemesfémből készült gyűrűk; nemesfémből készült karkötők, karperecek; nemesfémekből készült ékszerek;
nemesfémekből készült fonott láncok; nemesfémekből készült divatékszerek; női ékszerek; nyakláncok;
nyakláncok [ékszer]; nyakláncok [ékszerek]; nyakláncok nemesfémből; nyakláncra fűzhető díszek; zománc
ékszerek; zománcozott ékszerek; üvegből készült ékszerek; tűzzománc kitűzők; tűzzománc ékszer; tenyésztett
gyöngyökből készült divatékszerek; szintetikus kövek [ékszerek].
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Asztrológiai előrejelzés; asztrológiai szolgáltatások; előrejelzési szolgáltatások jövendőmondás formájában;

horoszkóp készítés; horoszkópinformációk szolgáltatása számítógépes hálózatokon keresztül; horoszkópok
elkészítése; horoszkópos tanácsadás; jövendőmondás, jóslás; kártyavető szolgáltatások; látnoki szolgáltatások;
lelki tanácsadás; paranormális vizsgálatok végzése; spiritiszta tanácsadás; spirituális irányítás; spirituális
útmutatással kapcsolatos tanácsadás; szellemi tanácsadás; személyre szóló jóslás tarot kártyából.
( 210 ) M 22 01461
( 220 ) 2022.06.02.
( 731 ) Hashem Matin, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dorogi Attila, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; előadások rendezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; fotóriportok készítése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
múzeumi kiállítások bemutatása; mentorálás; multimédiakönyvtári szolgáltatások; művészeti alkotások
bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01462
( 220 ) 2022.06.02.
( 731 ) Hashem Matin, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dorogi Attila, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bentlakásos iskolák; coaching [tréning];

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadások rendezése;
előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; iskolák
által nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező
tanfolyamok; mentorálás; multimédiakönyvtári szolgáltatások; oktatási információs szolgáltatások; oktatási
tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen képzés és vizsgáztatás; oktatási vizsgáztatás; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;
zeneoktatás; zeneszerzés.
A rovat 85 darab közlést tartalmaz.
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