Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 233.883
( 151 ) 2022.03.29.
( 210 ) M 20 01192
( 220 ) 2020.04.30.
( 732 ) Liza Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Szőke Csaba ügyvéd, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Gyümölcs alapú snackek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; húsalapú snack-ételek; hüvelyes

zöldség-alapú snack-ételek; növényi alapú snackek; zöldségalapú snack-ételek.
30

Extrudált búza snack termékek; főként extrudált gabonafélékből készült snack termékek;

gabonakeményítőből készült snack termékek; kukoricából készült snack termékek; kukoricalisztből extrudálással
készült, azonnal fogyasztható sós snack termékek; kukoricalisztből készült snack termékek; puffasztott
kukoricapehely snackek; rizslisztből készült snack termékek; sajtízű, puffasztott kukorica snackek; sajtos
puffasztott kukorica snackek; snack ételek (gabona alapú -); teljes kiőrlésű búzából készült snack termékek.
43

Snack-szolgáltatások.

( 111 ) 237.692
( 151 ) 2022.04.28.
( 210 ) M 21 03565
( 220 ) 2021.10.14.
( 732 ) ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LEFISYO
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; ópiátfüggőség kezelésére használt szerek; fájdalomcsillapító készítmények;

opioid fájdalomcsillapítók; az előzőek mindegyike humángyógyászati felhasználásra, és egyik sem
állatgyógyászati felhasználásra.
( 111 ) 237.772
( 151 ) 2022.05.12.
( 210 ) M 21 03202
( 220 ) 2021.09.07.
( 732 ) Kovács Viktória, Kerepes (HU)
( 740 ) Dwornik Marek, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Külső és belső festés; dekorációs festés falakra; felületek dekorációs festése.

( 111 ) 237.824
( 151 ) 2022.06.10.
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( 210 ) M 21 03767
( 220 ) 2021.11.09.
( 732 ) Tokyo Broadcasting System Television, Inc., Tokyo (JP)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ninja Warrior Hungary
( 511 ) 9

Videófelvételek; letölthető multimédia fájlok; médiatartalom; rögzített adatállományok; műsoros lemezek;

műsoros mágneses adathordozók; audiovizuális készülékek és berendezések; berendezések hang-, adatok vagy
képek közvetítésére; letölthető számítógépes játékszoftver; letölthető számítógépes szoftver; rögzített
számítógépes játékszoftver; rögzített számítógépes szoftver; letölthető számítógépes szoftver alkalmazások;
rögzített vagy letölthető számítógépes szoftver platformok; letölthető számítógépes programok; rögzített
számítógépes programok; rögzített vagy letölthető számítógépes képernyőkímélő szoftver; optikai lemezek;
kompakt lemezek [audio-videó]; mágneses adathordozók; optikai adathordozók; videokazetták;
videojáték-kazetták; memóriakártyák videojáték gépekhez; exponált mozifilmek; letölthető elektronikus
kiadványok; rajzfilmek; letölthető zenefájlok; letölthető képfájlok; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;
letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; számítógépes hardver; számítógép-perifériák; érmével működő
szerkezetek televíziókészülékekhez; érmével működő zeneautomaták [zenegépek]; mesterséges intelligenciával
rendelkező humanoid robotok; globális helymeghatározó rendszer [GPS] készülékek; hangfelvevő készülékek;
hangátviteli készülékek; videó felvevők; felügyelő, ellenőrző berendezések, nem orvosi célra; hordható videó
kijelző monitorok; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; fülhallgatók távközléshez; világító jelzők;
villogó fények [fényjelzések]; csengők [figyelmeztető eszközök]; jelzősípok; védőruhák baleset, sugárzás és tűz
ellen; baleset-, sugárzás- és tűzvédelmi cipők; balesetvédelmi kesztyűk; fejfedők mint védősisakok; fejfedők
sportoláshoz; mentőövek; mentőmellények; mentőcsónakok; életmentő készülékek és felszerelések;
balesetvédelmi eszközök személyes használatra; légzőkészülékek, kivéve mesterséges lélegeztetés; audio- és
videó-vevőkészülékek; detektorok; digitális jelzők; mérőkészülékek; elektromos mérőeszközök; mérőműszerek;
távolságmérő készülékek; időmérők [időregisztráló eszközök]; búvárruhák; füldugók búvároknak;
sportszemüvegek; orrcsipesz búvárok és úszók számára; pántok mobiltelefonhoz; számítógép hordozó táskák;
táblagép tokok; okostelefon tokok; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; borítók
okostelefonokhoz; mágnesek; távcsövek; okulárék; szemüvegek; napszemüvegek; optikai cikkek;
szemüvegtokok.
25

Ruházat; lábbelik; cipők; sportcipők; ingek; rövid ujjú ingek; pólók; pulóverek [ruházat]; sportmezek;

csuklyák, kapucnik [ruházat]; bandana kendők [nyaksálak]; tornaruházat; sapkák; kalapok; kerek, papi sapkák;
fejfedők; fejpántok [ruházat]; szoknyák; nadrágok; rövidnadrágok; overallok; pulóverek; ruhák; szvetterek;
dzsekik [ruházat]; kabátok; poncsók; sálak; szőrme stólák; vállkendők, nagykendők; zoknik; talpbetétek;
harisnyanadrágok; balett trikók; harisnyák; lábszármelegítők; legging nadrágok, cicanadrágok; lábmelegítők;
izzadságfelszívó zoknik; nyakkendők; zsebkendők; nadrágtartók; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat];
kötények [ruházat]; alsónadrágok; alsóneműk; alsóruházat; boxeralsók; fülvédők [ruházat]; kétujjas kesztyűk;
kesztyűk [ruházat]; ujjatlan kesztyűk; síkesztyűk; partedlik, előkék, nem papírból; ujjas előkék, nem papírból;
bokacsizma; fürdősapkák; fürdőruhák; fürdőnadrágok; fürdőköpenyek; fürdőszandálok; fürdőpapucsok;
strandruhák; strandcipők; melltartók; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; beépített LED-eket tartalmazó
ruházat; bőrutánzatú ruházat; bőrruházat; míderek [alsóruházat]; mandzsetták; kerékpáros ruházat; hímzett
ruházat; horgászmellények; fém cipőkellékek; futballcipők; lábszárvédő; harisnyatartók, zoknitartók; tornacipők;
félcipők; cipősarkak; harisnyaáruk, kötöttáruk; judo egyenruhák; kötényruhák; karate egyenruhák; kimonók;
kötöttáru [ruházat]; fűzős bakancsok, csizmák; jelmezek; motoros ruházat; muffok [ruházat]; felsőruházat;
felsőkabátok; pizsamák; bugyik; anorákok; kötött pulóverek; szandálok; sálak; síbakancsok; alvómaszkok;
papucsok; talpak lábbelikhez; kamáslik; atlétatrikók; öltönyök; úszódresszek; egyenruhák; mellények; öltöny
mellények; vízálló ruházat; karszalagok [ruházat].
28

Játékok; gyermekjátékok; játékszerek; más osztályba nem tartozó torna- és sportcikkek; tornaszerek;

játéktermi videojáték gépek; játéklabdák; testépítő berendezések; testedző berendezések; bokszkesztyűk;
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építőjátékok; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; darts; kockák; diszkoszok sport célra; babák; drónok

[játékok]; könyökvédők [sportcikkek]; elektronikus céltáblák; edző eszközök [expanderek]; vidámparki hinták,
berendezések; stresszoldó játékok; repülő korongok [játékok]; játékgépek szerencsejátékhoz; kesztyűk
játékokhoz; kézi videojáték konzolok; puzzle-k; térdvédők [sportcikkek]; testedző gépek; maszkok
[játékeszközök]; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; sporthálók; játékújdonságok partikhoz; paintball
pisztolyok [sporteszközök]; party kalapok papírból; siklóernyők; lufik; játszóházak gyerekeknek; játékkártyák;
játék sátrak; telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; folyadékkristályos
kijelzős hordozható játékok; lágyékvédő sportoláshoz; védő párnázatok, védőtömések [sportruházat részei];
bokszzsákok; bábok; távirányítású játékjárművek; görkorcsolya; atléták által használt gyanta; méretarányos
makettkészletek [játékok]; méretarányos járműmodellek; robogók [játékok]; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz,
szerencsejátékokhoz; sípcsontvédő [sportcikkek]; gördeszkák; plüssjátékok; úszómellény; felfújható úszó
alkalmatosságok úszómedencei használatra; hinták; asztali társasjátékok; céltáblák; játékfigurák; játékpisztolyok;
játékrobotok; játékjárművek; gyűjthető kártyák játékhoz; trambulinok; videojáték gépek; súlyemelő övek
[sportcikkek]; jógahinták.
32

Sportitalok; sör; alkoholmentes italok; energiaitalok; gyümölcslevek; fehérjével dúsított sportitalok;

zöldséglevek [italok]; vizek [italok].
38

Távközlési szolgáltatások; nagysebességű adatátvitel; televíziós műsorszórás; vezeték nélküli műsorszórás;

rádióműsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; üzenetek és képek továbbítása számítógép
segítségével; információszolgáltatás a távközlés területén; internetes chatszobák biztosítása; online fórumok
biztosítása; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; felhasználói hozzáférés biztosítása globális számítógépes
hálózatokhoz; digitális fájlok továbbítása; videó on-demand szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla-szolgáltatás
[távközlési szolgáltatások].
( 111 ) 237.825
( 151 ) 2022.06.10.
( 210 ) M 21 03766
( 220 ) 2021.11.09.
( 732 ) Tokyo Broadcasting System Television, Inc., Tokyo (JP)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Videófelvételek; letölthető multimédia fájlok; médiatartalom; rögzített adatállományok; műsoros lemezek;

műsoros mágneses adathordozók; audiovizuális készülékek és berendezések; berendezések hang-, adatok vagy
képek közvetítésére; letölthető számítógépes játékszoftver; letölthető számítógépes szoftver; rögzített
számítógépes játékszoftver; rögzített számítógépes szoftver; letölthető számítógépes szoftver alkalmazások;
rögzített vagy letölthető számítógépes szoftver platformok; letölthető számítógépes programok; rögzített
számítógépes programok; rögzített vagy letölthető számítógépes képernyőkímélő szoftver; optikai lemezek;
kompakt lemezek [audio-videó]; mágneses adathordozók; optikai adathordozók; videokazetták;
videojáték-kazetták; memóriakártyák videojáték gépekhez; exponált mozifilmek; letölthető elektronikus
kiadványok; rajzfilmek; letölthető zenefájlok; letölthető képfájlok; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;
letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; számítógépes hardver; számítógép-perifériák; érmével működő
szerkezetek televíziókészülékekhez; érmével működő zeneautomaták [zenegépek]; mesterséges intelligenciával
rendelkező humanoid robotok; globális helymeghatározó rendszer [GPS] készülékek; hangfelvevő készülékek;
hangátviteli készülékek; videó felvevők; felügyelő, ellenőrző berendezések, nem orvosi célra; hordható videó
kijelző monitorok; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; fülhallgatók távközléshez; világító jelzők;
villogó fények [fényjelzések]; csengők [figyelmeztető eszközök]; jelzősípok; védőruhák baleset, sugárzás és tűz
ellen; baleset-, sugárzás- és tűzvédelmi cipők; balesetvédelmi kesztyűk; fejfedők mint védősisakok; fejfedők
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sportoláshoz; mentőövek; mentőmellények; mentőcsónakok; életmentő készülékek és felszerelések;

balesetvédelmi eszközök személyes használatra; légzőkészülékek, kivéve mesterséges lélegeztetés; audio- és
videó-vevőkészülékek; detektorok; digitális jelzők; mérőkészülékek; elektromos mérőeszközök; mérőműszerek;
távolságmérő készülékek; időmérők [időregisztráló eszközök]; búvárruhák; füldugók búvároknak;
sportszemüvegek; orrcsipesz búvárok és úszók számára; pántok mobiltelefonhoz; számítógép hordozó táskák;
táblagép tokok; okostelefon tokok; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; borítók
okostelefonokhoz; mágnesek; távcsövek; okulárék; szemüvegek; napszemüvegek; optikai cikkek;
szemüvegtokok.
25

Ruházat; lábbelik; cipők; sportcipők; ingek; rövid ujjú ingek; pólók; pulóverek [ruházat]; sportmezek;

csuklyák, kapucnik [ruházat]; bandana kendők [nyaksálak]; tornaruházat; sapkák; kalapok; kerek, papi sapkák;
fejfedők; fejpántok [ruházat]; szoknyák; nadrágok; rövidnadrágok; overallok; pulóverek; ruhák; szvetterek;
dzsekik [ruházat]; kabátok; poncsók; sálak; szőrme stólák; vállkendők, nagykendők; zoknik; talpbetétek;
harisnyanadrágok; balett trikók; harisnyák; lábszármelegítők; legging nadrágok, cicanadrágok; lábmelegítők;
izzadságfelszívó zoknik; nyakkendők; zsebkendők; nadrágtartók; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat];
kötények [ruházat]; alsónadrágok; alsóneműk; alsóruházat; boxeralsók; fülvédők [ruházat]; kétujjas kesztyűk;
kesztyűk [ruházat]; ujjatlan kesztyűk; síkesztyűk; partedlik, előkék, nem papírból; ujjas előkék, nem papírból;
bokacsizma; fürdősapkák; fürdőruhák; fürdőnadrágok; fürdőköpenyek; fürdőszandálok; fürdőpapucsok;
strandruhák; strandcipők; melltartók; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; beépített LED-eket tartalmazó
ruházat; bőrutánzatú ruházat; bőrruházat; míderek [alsóruházat]; mandzsetták; kerékpáros ruházat; hímzett
ruházat; horgászmellények; fém cipőkellékek; futballcipők; lábszárvédő; harisnyatartók, zoknitartók; tornacipők;
félcipők; cipősarkak; harisnyaáruk, kötöttáruk; judo egyenruhák; kötényruhák; karate egyenruhák; kimonók;
kötöttáru [ruházat]; fűzős bakancsok, csizmák; jelmezek; motoros ruházat; muffok [ruházat]; felsőruházat;
felsőkabátok; pizsamák; bugyik; anorákok; kötött pulóverek; szandálok; sálak; síbakancsok; alvómaszkok;
papucsok; talpak lábbelikhez; kamáslik; atlétatrikók; öltönyök; úszódresszek; egyenruhák; mellények; öltöny
mellények; vízálló ruházat; karszalagok [ruházat].
28

Játékok; gyermekjátékok; játékszerek; más osztályba nem tartozó torna- és sportcikkek; tornaszerek;

játéktermi videojáték gépek; játéklabdák; testépítő berendezések; testedző berendezések; bokszkesztyűk;
építőjátékok; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; darts; kockák; diszkoszok sport célra; babák; drónok
[játékok]; könyökvédők [sportcikkek]; elektronikus céltáblák; edző eszközök [expanderek]; vidámparki hinták,
berendezések; stresszoldó játékok; repülő korongok [játékok]; játékgépek szerencsejátékhoz; kesztyűk
játékokhoz; kézi videojáték konzolok; puzzle-k; térdvédők [sportcikkek]; testedző gépek; maszkok
[játékeszközök]; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; sporthálók; játékújdonságok partikhoz; paintball
pisztolyok [sporteszközök]; party kalapok papírból; siklóernyők; lufik; játszóházak gyerekeknek; játékkártyák;
játék sátrak; telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; folyadékkristályos
kijelzős hordozható játékok; lágyékvédő sportoláshoz; védő párnázatok, védőtömések [sportruházat részei];
bokszzsákok; bábok; távirányítású játékjárművek; görkorcsolya; atléták által használt gyanta; méretarányos
makettkészletek [játékok]; méretarányos járműmodellek; robogók [játékok]; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz,
szerencsejátékokhoz; sípcsontvédő [sportcikkek]; gördeszkák; plüssjátékok; úszómellény; felfújható úszó
alkalmatosságok úszómedencei használatra; hinták; asztali társasjátékok; céltáblák; játékfigurák; játékpisztolyok;
játékrobotok; játékjárművek; gyűjthető kártyák játékhoz; trambulinok; videojáték gépek; súlyemelő övek
[sportcikkek]; jógahinták.
32

Sportitalok; sör; alkoholmentes italok; energiaitalok; gyümölcslevek; fehérjével dúsított sportitalok;

zöldséglevek [italok]; vizek [italok].
38

Távközlési szolgáltatások; nagysebességű adatátvitel; televíziós műsorszórás; vezeték nélküli műsorszórás;

rádióműsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; üzenetek és képek továbbítása számítógép
segítségével; információszolgáltatás a távközlés területén; internetes chatszobák biztosítása; online fórumok
biztosítása; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; felhasználói hozzáférés biztosítása globális számítógépes
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hálózatokhoz; digitális fájlok továbbítása; videó on-demand szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla-szolgáltatás

[távközlési szolgáltatások].
( 111 ) 237.885
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 20 00815
( 220 ) 2020.03.13.
( 732 ) Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság, Albertirsa (HU)
( 740 ) Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
( 111 ) 237.887
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03532
( 220 ) 2021.10.12.
( 732 ) dr. Dudás Éva, Budapest (HU)
( 541 ) loelooe
( 511 ) 18
25

Táskák, utazó táskák, bőröndök, tárcák, pénztárcák és más hordozó eszközök.
Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 237.888
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03524
( 220 ) 2021.10.11.
( 732 ) Steffek Albin, Monorierdő (HU)
( 740 ) Dwornik Marek, Budapest
( 546 )

( 511 ) 40

Jármű-karosszéria bevonása védőfóliával; jármű szélvédő bevonása védőfóliával; jármű-karosszéria kerámia

bevonattal történő kezelése.
( 111 ) 237.896
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 03533
( 220 ) 2021.10.12.
( 732 ) Pécsi Balettért Alapítvány, Pécs (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Balettelőadások, balettórák, balettiskolák, szórakoztatás balettelőadások formájában, személyes edzői

szolgáltatások a balett területén, táncoktatás biztosítása, táncoktatás nyújtása, táncoktatás gyerekeknek,
táncoktatás felnőtteknek, táncbemutatók szervezése, élő táncbemutatók, táncos események szervezése, táncos
bemutatók szervezése, táncos előadások bemutatása.
( 111 ) 237.898
( 151 ) 2022.05.30.
( 210 ) M 21 02138
( 220 ) 2021.05.28.
( 732 ) Barna Ákos, Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: állathordozók dobozok formájában, baseball sapka, írószerek, köpenyek, pólók, pulóverek,
sapkák, tollak.
( 111 ) 237.924
( 151 ) 2022.06.07.
( 210 ) M 21 03676
( 220 ) 2021.10.26.
( 732 ) CopyEndre Kft., Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Magazinok, revük (időszaki lapok), nyomtatott publikációk, újságok; papír és karton; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag
lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
41

Újságok kiadása, folyóiratok kiadása, magazinok kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás, webes

újságok megjelentetése, újságok megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten, újságok,
folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése, magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás
megjelentetése, újságírói szolgáltatások, újságkiadás, újságok megjelentetése, szabadúszó újságírás, elektronikus
magazinok kiadása (közösségi média felületeken való megjelenés), magazinok multimédiás megjelentetése,
könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése, magazinok kiadásához kapcsolódó
szaktanácsadási szolgáltatások, elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten.
( 111 ) 237.925
( 151 ) 2022.06.07.
( 210 ) M 21 03883
( 220 ) 2021.11.18.
( 732 ) SUPERLIFE Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Meggyesi Zita, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 35

Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

( 111 ) 237.926
( 151 ) 2022.06.07.
( 210 ) M 21 03947
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.927
( 151 ) 2022.06.07.
( 210 ) M 21 03944
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.928
( 151 ) 2022.06.07.
( 210 ) M 21 03945
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.933
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03949
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.934
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03218
( 220 ) 2021.09.08.
( 732 ) Noémi Antal-Tóth, Wiener Neudorf (AT)
( 546 )

( 511 ) 43

Ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban és apartmanokban;

szállásbiztosítás nyaralók számára; átmeneti szállás biztosítása; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások
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kiadása.
( 111 ) 237.935
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03743
( 220 ) 2021.11.08.
( 732 ) Halvest Overseas, LLC, Majuro (MH)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Vaj; csokoládéfa gyümölcsből készült vaj; kakaóvaj; kókuszvaj; földimogyoróvaj; vajkrém; felvágott; sajt;

kókuszdió (szárított); kókuszzsír; kókuszolaj; gabonaolaj; krém (tejtermék); tejszínhab; ehető zsírok; ehető
olajok; tojások; tojásporok; zsírtartalmú keverékek kenyérkelesztéshez; zsíros anyagok ehető zsírok
előállításához; kukoricaolaj; margarin; hús; húskivonatok; húskocsonyák; hús, tartósított; húskonzerv; sózott
húsok; tej; tejitalok; tejtermékek; tartósított gombák; étkezési olívaolaj; tartósított olajbogyók; tartósított
hagymák; pálmafadió olaj élelmezési célra; pálmaolaj élelmezési célra; ranett alma; szójatej; tejpótló anyagok;
napraforgóolaj élelmezési felhasználásra; tahini (szezámmag-massza); savó; tojásfehérje; joghurt; tojássárgája.
( 111 ) 237.936
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04117
( 220 ) 2021.12.06.
( 732 ) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)
( 740 ) BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 2

Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek; bevonatok; alapozók; festékhígítók; festőanyagok;

nyers természetes gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek, zománcok; festék fugamasszák.
19

Építőanyagok nem fémből; építőpanelek nem fémből; továbbá bevonatok, habarcsok, vakolatok építési

célokra.
35

Festékek, festékipari- és építési szakipari anyagok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; internetes

kereskedelem; reklámozás és marketingtevékenységek; kiállítások és termékbemutatók; kereskedelmi egységek
üzemeltetése; kereskedelmi hálózatok működtetése; franchise rendszerek működtetése; outsourcing
szolgáltatások; export-import kereskedelmi tevékenység; festékek és festőipari termékek, építési szakipari
anyagok gyártási és értékesítési szerződések alapján kereskedelme; export és import képviselet.
39

Áruk csomagolása; áruk raktározása; építési és festőipari termékek, építési szakipari anyagok csomagolása

és szállítása.
( 111 ) 237.937
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03921
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ROCENTA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 111 ) 237.938
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03922
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ROROFI
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.939
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03924
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) TELLEKOMB
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.940
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03918
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) OBLYT
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.941
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03400
( 220 ) 2021.09.28.
( 732 ) Martonyi ÖKO-AGRO Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Martonyi
(HU)
( 740 ) Tóth Péter Bence 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; étkezési olajok és zsírok.
31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 237.942
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03760
( 220 ) 2021.11.09.
( 732 ) Faberland Kft., Pécel (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 28

Álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; babaházak; berendezések játékokhoz; bokszzsákok [boxzsákok];

céltáblák; csocsóasztalok; csúszdák [játékszerek]; építőjátékok; érmével működő biliárdasztalok; felfújható
tárgyak úszómedencében való használatra; fitnesz gépek; hinták; játékautók; játékházak; játéklabdák,
játszólabdák; játékmodellek; játékok; játéksátrak; játékszerek; karikadobálós játékok; labdaadogató gépek;
marionettek, bábuk; méretarányos modell készletek [játékok]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; sakkjátékok;
sporthálók; társasjátékok; testedző berendezések; tornaeszközök; trambulinok; úszómedencék [játékcikkek];
vidámparki hinták, berendezések.
( 111 ) 237.943
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03934
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.944
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03932
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.945
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03217
( 220 ) 2021.09.08.
( 732 ) Antal-Tóth Noémi, Wiener Neudorf (AT)
( 541 ) Noemi's Cottage
( 511 ) 43

Ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban és apartmanokban;

szállásbiztosítás nyaralók számára; átmeneti szállás biztosítása; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások
kiadása.
( 111 ) 237.946
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03912
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DOMEDOVAR
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.947
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03215
( 220 ) 2021.09.08.
( 732 ) LIDL Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
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( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 1
3

Magyarországról származó mesterséges édesítőszerek.
Nem gyógyászati célú kozmetikumok és piperecikkek; nem gyógyászati célú fogápolási termékek;

illatszerek, illóolajok; fehérítőszerek és más mosodai használatra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és
csiszolószerek; szappanok, az előbbiek mindegyike Magyarországról származóan.
5
29

Magyarországról származó csecsemőtápszerek, étrend-kiegészítők és diétás készítmények.
Hal; haltermékek; ehető rovarok, nem élő; hús; húskészítmények; kolbász; szalámi; sonka; kenhető húsok;

húspótlók; baromfi; baromfitermékek; vad; vadhústermékek; húskivonatok; előre csomagolt, elsősorban tenger
gyümölcseiből álló vacsorák; előételként felszolgált saláták; hús alapú snack ételek; készételek, amelyek
túlnyomórészt húsból, húspótlókból, halból, baromfiból, vadból, kagylóból, zöldségből, hüvelyesekből,
gombából, gyümölcsből, diófélékből, sajtból, tofuból, szójából, tejtermékekből állnak; húsból (túlnyomórészt
húsból) készült készételek; baromfiból [túlnyomórészt baromfiból] készült készételek; [elsősorban] tojást
tartalmazó készételek; elsősorban zöldségből készült készételek; elsősorban szalonnát tartalmazó készételek;
elsősorban vadhúst tartalmazó készételek; instant leves; levesek; alaplé [leves]; húsleveskocka; csontleves,
húsleves; csirkehúsleves; borjúhúsleves; consommé (tisztított erőleves); kivonatok levesekhez;
leveskészítmények; csontlevesek, húslevesek [elkészített]; zöldség- és gyümölcskivonatok; szárított gyümölcs;
szárított zöldség; feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket is);
tartósított hüvelyesek; desszertek gyümölcsből, diófélékből, joghurtból, túróból, tejszínből; zöldségalapú snack
étel; gyümölcsalapú snack étel; elkészített saláták; saláták, amelyek túlnyomórészt húsból, húspótlóból, halból,
baromfiból, vadból, zöldségből, hüvelyesekből, gombából, gyümölcsből, diófélékből, sajtból, tofuból, szójából,
tejtermékekből állnak; burgonyachips; savanyított gyümölcsök; savanyított zöldségek; gyümölcschips;
gyümölcskocsonya; gyümölcspép; gyümölcssaláták; zöldségfélék, főzve; főtt gyümölcsök; pörkölt diófélék;
sózott diófélék; vágott gyümölcsök; vágott zöldségek; gomba, tartósítva; gomba, elkészítve; szárított ehető
gomba; szárított gyümölcstermékek; szárított gyümölcsök; kristályosított gyümölcsök; kandírozott diófélék;
burgonyából készült termékek; hüvelyesekből készült snack ételek; tartósított gyümölcsök; tartósított zöldségek;
vegyes savanyúságok; dióalapú snack ételek; sült krumpli; gyümölcs- és dióalapú snack-szeletek; kókuszalapú
snack-élelmiszerek; zöldségalapú snack-élelmiszerek; dióalapú snack ételek; tejalapú snack ételek; tofualapú
snack ételek; szója [elkészítve]; szójaliszt élelmiszerhez; szójaalapú szeletek étkezési célra; snack ételek ehető
tengeri moszatból; fagyasztott zöldségek; fagyasztott gyümölcsök; paradicsomkonzervek; paradicsomkivonatok;
szárított gyümölcsalapú snack ételek; elkészített zöldség termékek; elkészített gyümölcs termékek; zselék;
dzsemek; gyümölcspüré; zöldségalapú kenhető termékek; dióalapú kenhető termékek; főleg gyümölcsökből álló
kenhető termékek; kenhető gyümölcs; gyümölcslekvár; lekvár; kompótok; tojás; tojássárgája; tojáspor;
tojásfehérje; tej; tejtermékek; vaj; sajt; sajttermékek; sajtalapú snackek; sajtpótlók; tejszín [tejtermékek];
tejszínhab; joghurt; aludttej; tejtermékekből készült italok; kókusztej; tejpor élelmiszeripari célokra; tejpótlók;
tejsavó; tejpudingok; tejtermékekből készült desszertek; mártások; tzatziki; olajok és zsírok; vajkoncentrátum;
vajolaj; tisztított vaj; kókuszolaj és -zsír [élelmiszeripari célra]; kukoricaolaj élelmiszeripari célra; dióolajok;
canola olaj; tofu; tofu-alapú snackek; dió keverékek, dió keverékek szárított gyümölcsökkel; étolajok; étkezési
zsírok; Bouillon, húsleves; raguk, pörköltek; fagyasztott élelmiszerek, amelyek túlnyomórészt húsból,
húspótlóból, halból, baromfiból, vadból, kagylóból, zöldségből, hüvelyesekből, gombából, gyümölcsből,
diófélékből, sajtból, tofuból, szójából, tejtermékekből állnak; alacsony kalóriatartalmú, nem gyógyászati célra
szánt, túlnyomórészt húsból, húspótlóból, halból, baromfiból, vadból, kagylóból, zöldségből, hüvelyesekből,
gombából, gyümölcsből, diófélékből, sajtból, tofuból, szójából, tejtermékekből álló élelmiszerek; diétás
élelmiszerek, főként húsból, halból, baromfiból, vadból, zöldségből, gyümölcsből, tejtermékekből, nem
gyógyászati célra; az előbbiek mindegyike Magyarországról származóan.
30

Mesterséges kávé; kakaó; kakaó termékek; kávé; tea; rizs; tápióka; liszt; gabonakészítmények; kávéalapú

italok készítésére szolgáló készítmények; csokoládéízű italok készítésére szolgáló készítmények; kakaóalapú
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italok készítésére szolgáló készítmények; teaalapú italok készítésére szolgáló készítmények; kávé, tea, kakaó

vagy csokoládéalapú italok; kenyér; perec; bagettek; briósok; virslis szendvicsek; süteménytészták; sütemények;
kekszek; süteménypor keverékek; lisztből készült cukrászsütemények; rizsalapú készételek; tésztát tartalmazó
készételek; készételek pizzák formájában; pizzatészta; pizzalapok; pizzák (kész); pizzafélék; tésztatermékek;
nyerstészták; töltött tészták; száraztészták; nudlik, galuskák; nudli, galuska termékek; ravioli; lisztestészták;
elkészített tészta; szusi; szendvicsek; gabonaalapú snack ételek; rizsalapú snack ételek; gabonatermékeket
tartalmazó snack ételek; burgonyalisztből készült snack ételek; kukoricából készült snack ételek; kukoricalisztből
készült snack ételek; müzliből készült snack ételek; rizsből készült csomagolt élelmiszerek hússal, hallal vagy
zöldséggel; zöldséget és húst tartalmazó sütemények; zöldséget és baromfit tartalmazó sütemények; krémet és
gyümölcsöt tartalmazó sütemények; leveles tésztából készült sütemények; kukoricából készült snack ételek;
búzából készült snack ételek; ízesített gabona snack ételek; pattogatott kukorica; gabonából készült ropogtatni
valók; lisztalapú chipsek; tortilla chips; tortillák; jégkrémek; szorbetek (jégkrémek); pudingok; fagylalt; szorbetek
(vizes jég); fagyasztott joghurt [cukrászati jég]; édességek [kandiscukor]; felfújható rágógumi; rágógumi;
édességek; cukrászati termékek; cukorkák; csokoládé; csokoládétermékek; csokoládészeletek; csokoládék; nem
gyógyhatású cukorkák; kész desszertek [csokoládé alapú]; kész desszertek (cukrászati termékek); kész desszertek
[sütemények]; müzliszelet; cukor, méz, szirup; édes mázak és töltelékek, valamint méhészeti termékek
élelmiszerhez; sütőpor; élesztő; só; zöldfűszerek; mustár; fűszerek; tartósított gyógynövények; ecet; mártások
(ízesítők); ételízesítők; ízesítők italokhoz, illóolajok kivételével; salátaöntetek; élelmiszerízesítők, az illóolajok
kivételével; jég [fagyasztott víz]; majonéz; paradicsom ketchup; gabonafélék; müzli; teljes kiőrlésű termékek;
étkezési keményítő; főleg rizsből, tésztából, nudliból, gabonakészítményekből, kenyérből, süteménytésztából,
édesipari termékekből, csokoládéból készült készételek; főleg rizsből, tésztából, nudliból,
gabonakészítményekből, kenyérből, süteménytésztából, édesipari termékekből, csokoládéból készült fagyasztott
élelmiszerek; alacsony kalóriatartalmú, nem gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek túlnyomórészt rizsből,
tésztából, nudliból, gabonakészítményekből, kenyérből, süteménytésztából, édesipari termékekből, csokoládéból
állnak; diétás, nem gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek túlnyomórészt gabonakészítményekből, lisztből
készült tésztából, gombócból, rizsből, kenyérből, süteménytésztából, édesipari termékekből állnak; dióféléket
nem tartalmazó édes krémek; az előbbiek mindegyike Magyarországról származóan.
31

Mezőgazdasági-, vízgazdasági termények, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és feldolgozatlan

mezőgazdasági-, vízgazdasági termékek; vetőmagok; magvak; ültetésre szánt vetőmagok; friss gyümölcsök,
diófélék, zöldségek és fűszernövények; friss kerti gyógynövények; növények; szárított növények; virághagymák,
palánták és ültetésre szánt magok; terménymagok; táplálékok és takarmányok állatoknak; állati takarmányok;
alomanyagok állatok számára; virágok; tartósított virág; élő virágok; friss virágok; vágott virágok; szárított
virágok; természetes virágok, élő természetes virágok, virágmagok; az előbbiek mindegyike Magyarországról
származóan.
32

Sör és sörtermékek; sört tartalmazó kevert italok; ásványvíz [italok]; vizek [italok]; szénsavas víz;

alkoholmentes italok; gyümölcsitalok; limonádék; zöldséglevek [italok]; smoothie-k; gyümölcslevek; szirupok
limonádéhoz; gyümölcsszörpök; szirupok italokhoz; készítmények italokhoz; alkoholmentes készítmények
italokhoz; must; paradicsomlé; energiaitalok; izotóniás italok; az előbbiek mindegyike Magyarországról
származóan.
33

Alkoholos italok (sör kivételével); bor; szeszes italok [italok]; likőrök; előre kikevert alkoholos italok,

söralapúak kivételével; koktélok; aperitifek; alkoholos italok készítésére szolgáló készítmények; alkoholos
gyümölcskivonatok; alkoholos eszenciák; alkoholos kivonatok; habzóborok, pezsgők; az előbbiek közül
valamennyi Magyarországról származóan.
35

Élelmiszerekkel, alkoholos és alkoholmentes italokkal, trágyákkal, műtrágyákkal, festékekkel, bevonó

anyagokkal (festékek), mosó- és tisztítószerekkel, háztartási tisztítószerekkel, kozmetikumokkal,
üzemanyagokkal, motor üzemanyagokkal, világítószerekkel, gyertyákkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; vény nélkül kapható gyógyszerekkel és gyógykészítményekkel, csecsemőtápszerekkel, babaápoló
termékekkel, egészségügyi készítményekkel, diétás készítményekkel, egészségügyi cikkekkel, fémárukkal, fém-,
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fa-, műanyag-, beton-, üveg- és kőmegmunkáló gépekkel és készülékekkel, szerszámgépekkel, építőipari,

barkács- és kertészeti cikkekkel, háztartási gépekkel és készülékekkel, konyhai gépekkel és készülékekkel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tudományos, kutatási, navigációs, földmérési, fényképészeti,
filmművészeti, hang- és képalkotó, optikai, súlymérő, mérő, jelző, érzékelő, vizsgáló, ellenőrző, életmentő és
oktató, elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, összegyűjtésére, elosztására vagy
felhasználásának szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékekkel és műszerekkel, fogyasztói
elektronikai berendezésekkel és készülékekkel, hang-, kép- vagy adat rögzítésére, továbbítására, lejátszására vagy
feldolgozására szolgáló berendezésekkel és készülékekkel, számítógépekkel, számítógép-perifériákkal,
adatfeldolgozó berendezésekkel, távközlési berendezésekkel, védőruházattal, búvárfelszerelésekkel,
tűzoltókészülékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ortopédiai cikkekkel, masszázscikkekkel,
világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő-, főző-, szárító-, szellőztető- és vízellátó készülékekkel és berendezésekkel,
egészségügyi berendezésekkel, járművekkel, kerékpárokkal, csónakokkal, robogókkal, kocsikkal, kerékpár- és
járműtartozékokkal, csónaktartozékokkal, tűzijátékokkal, ékszerekkel, dísztárgyakkal [ékszerek], óra- és
kronométerekkel, hangszerekkel, hangszer tartozékokkal, papírárukkal és írószerekkel, dekorációs cikkekkel,
iskolaszerekkel, irodai kellékekkel, kézműves cikkekkel, party kellékekkel, nevezetesen újszerű játékokkal
tréfákhoz, party konfettikkel, csomagolóanyagokkal, nyomtatványokkal, művészeti alkotásokkal, figurákkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tömítő-, csomagoló- és szigetelőanyagokkal, rugalmas tömlőkkel,
fóliákkal, táskákkal, hordtáskákkal, bőrből készült kisméretű árucikkekkel, nevezetesen bőrből készült tárcákkal,
pénztárcákkal, bőrből készült kulcstartókkal, bőrből készült névjegytartókkal és bőrtáskákkal, utazótáskákkal,
utazási cikkekkel, esernyőkkel, építési- és szerkezeti anyagokkal, szállítható épületekkel és azok részeivel,
bútorokkal, lakberendezési tárgyakkal, tárolóedényekkel (nem fémből), állatoknak való termékekkel, háztartási és
konyhai felszerelésekkel és tárolóedényekkel, fürdőszobai eszközökkel, toalett eszközökkel, főzőeszközökkel és
étkészletekkel, evőeszközökkel, üvegárukkal és agyagedényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
textiltermékekkel és textilpótlókkal, háztartási vászonneművel, ágyneművel, asztalterítőkkel, hálózsákokkal,
fürdőlepedőkkel, függönyökkel, sötétítőkkel, ruházattal, lábbelikkel, fejfedőkkel, rövidárukkal, hajdíszítő
cikkekkel, művirágokkal, növényekkel, fákkal és gyümölcsökkel, szőnyegekkel, padlóburkolatokkal, falvédőkkel
és falburkolatokkal, tapétákkal, torna- és sportcikkekkel, játékszerekkel, játékokkal, videojátékokkal,
gyermekjátékokkal, karácsonyfadíszekkel, állateledelekkel, állati alommal, növényekkel és virágokkal,
vetőmagokkal és termény magokkal, mezőgazdasági és erdészeti termékekkel és öngyújtókkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; mások előre fizetett kártyáinak kiskereskedelme távközlési szolgáltatások
megvásárlására; reklám; reklámszervezés; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási információk nyújtása;
kereskedelmi ügyletek intézése mások számára online áruházakon keresztül; kereskedelmi tájékoztatás és
tanácsadás fogyasztók számára [fogyasztói tanácsadó bolt]; tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak a
megvásárolni kívánt termékekkel és a termékek kiválasztásával kapcsolatban; fogyasztói kutatás; tájékoztatás
nyújtása az interneten fogyasztói termékekről, fogyasztóvédelmi kérdésekről, ügyfélszolgálatról; a fent említett
szolgáltatások mindegyike az online kereskedelem keretében is.
( 111 ) 237.948
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03931
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.949
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03915
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( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) JYLLE
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.950
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03929
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.951
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03747
( 220 ) 2021.11.08.
( 732 ) Varga Szabolcs, Tabdi (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Chili fűszerek, chutney, fűszeres készítmények ételekhez, szószok, gyümölcsszószok.

( 111 ) 237.952
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03577
( 220 ) 2021.10.14.
( 732 ) Galajda Péter, Budakeszi (HU)
( 541 ) MAYER!
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével.

( 111 ) 237.953
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03916
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LEUTHYS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.954
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03930
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.955
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( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03928
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.956
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03759
( 220 ) 2021.11.09.
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek; fésűk és

szivacsok; kefék; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt
üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
33

Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 237.957
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03927
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) YRAGEO
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.958
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03926
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) VYRELVA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.959
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03925
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) TYXENOS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.960
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03917
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( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) MISOREQUIL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.961
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03919
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BIGTOFART
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.962
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03920
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) SPONDEO
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.963
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03911
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DISIRVIS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.964
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03933
( 220 ) 2021.11.19.
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 111 ) 237.965
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 22 00012
( 220 ) 2022.01.04.
( 732 ) UP Kommunikációs és Média Kft., Újlengyel (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PIKNIK MOZI
( 511 ) 41

Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; szabadtéri filmvetítések szervezése és lebonyolítása.

( 111 ) 237.966
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04115
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( 220 ) 2021.12.05.
( 732 ) Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Tanítási és oktatási anyagok (kivéve készülékek, berendezések); ismeretterjesztő könyvsorozatok.

26

Díszjelvények, kitűzők.

35

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

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

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 237.967
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04113
( 220 ) 2021.12.05.
( 732 ) Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Ismeretterjesztő könyvsorozatok; tanítási és oktatási anyagok (kivéve készülékek, berendezések).

26

Díszjelvények, kitűzők.

35

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

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

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 237.968
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04135
( 220 ) 2021.12.07.
( 732 ) ALFA BIO s.r.o., Banská Bystrica (SK)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Szójaszósz; szójalisztből készült rágcsálnivaló termékek; szójaliszt; szójabab krém [ételízesítő]; ízesített

szójaszósz (chiyou); ánizsmag; földimogyorós édességek; fűszeres készítmények ételekhez; csillagánizs;
gabonapelyheket és szárított gyümölcsöket tartalmazó ételkeverékek; nyers tészták; lisztből készült tészták; teljes
kiőrlésű tészta; cikória és cikóriakeverékek pótkávéként; cukor; invert cukor; barnacukor; cukrok nem
gyógyászati használatra; kandiscukor; tea; csokoládé; csokoládés italporok; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok
tésztákhoz; élesztő élelmiszer-összetevőként történő használatra; mustár; mustárliszt; kenyér; fűszerek, ízesítők;
hántolt árpa; árpa őrlemény; süteménytészta; kakaó; kakaóalapú italok; kapribogyók; karamellák [cukorkák];
curry fűszerkeverékek; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; pótkávé; ketchup [szósz]; petits fours [sütemény];
szegfűszeg [fűszer]; gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; fűszerek; kuszkusz [búzadara]; zabtöret;
búzadara; konyhasó; kukorica, darált; kukorica, sült; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; majonéz; makaróni;
malátacukor, maltóz; mandulás édességek; marcipán; chow-chow [zöldséges ízesítő]; méz; fekete melasz;
melaszszirup; mentolos cukorkák; csokoládé alapú tejes italok; kakaóitalok tejjel; kávé tejjel; müzli;
müzliszeletek; kenyér kovász nélkül, macesz; metélt tészta, nudli, galuska; szegfűbors; gofri; ecet; zabdara;
palacsinták; paradicsomszósz; zsemlék; pralinék; süteményporok; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez;
búzaliszt; pudingok; pattogatott kukorica; rozsliszt; rizs; rizsliszt; szágó; szendvicsek; természetes édesítőszerek;
só élelmiszerek tartósítására; kétszersültek; sáfrány [ételízesítő]; salátaöntetek; szörbetek [vizes fagylaltok]; fahéj
[fűszer]; tejszínhabot keményítő termékek; spagetti; tápióka; tápiókaliszt; lepények; kakaós termékek; briós;
rágógumi.
32

Dióféle- és szója-alapú italok; szójaalapú italok, nem tejpótlók; limonádék; szőlőmust; alkoholmentes

koktélok; ásványvíz [italok]; mustok; izotóniás italok; üdítőitalok; készítmények italokhoz; tejsavó alapú italok;
organikus gyümölcslevek; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;
esszenciák italok előállításához; szörpök italokhoz; asztali vizek; szénsavas víz; szódavíz; lítiumos vizek;
gyömbéres üdítőital; zöld zöldséglé-italok; mandulatej.
35

Péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; üzletvezetési és vállalatszervezési konzultáció; kirakatrendezés; üzleti menedzsment; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és
reklámozási célokra; reklámterjesztés; árubemutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; reklámanyag frissítése; termékminták, áruminták terjesztése; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban; reklámanyagok kölcsönzése; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; reklámfelületek és
reklámanyagok bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; értékesítési promóciós szolgáltatások;
szövegszerkesztés; marketing szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás; üzleti információk szolgáltatása; reklám és
marketing; apróhirdetési szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás; kereskedelmi információk szolgáltatása.
( 111 ) 237.969
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04299
( 220 ) 2021.12.21.
( 732 ) CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karácsonyi Zoltán, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; testápolási és szépségápolási készítmények; hajápoló készítmények; készítmények
hajformázáshoz; szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; bőr-, szem- és körömápoló készítmények;
körömlakk lemosó készítmények; tisztító és illatosító készítmények; sminklemosó vattakorongok; vattapálcikák
kozmetikai célokra; vattalabdacsok kozmetikai célokra; vatta kozmetikai használatra; fogkrémek; szájöblítők,
szájvizek; kézkrémek; testápolók; szappanok; folyékony szappanok; tusfürdők.
5

Fertőtlenítőszerek; higiéniás termékek nőknek; tisztasági betétek, intimbetétek; menstruációs tamponok;

tapaszok, kötszeranyagok; kézfertőtlenítő készítmények.
21

Fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kozmetikai, higiéniai és szépségápolási eszközök;

fogtisztító cikkek; fogkefék; fogkefe- és fogkrémtartók; fogkefe tokok.
( 111 ) 237.970
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04316
( 220 ) 2021.12.21.
( 732 ) Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kató Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LAPKERÍTŐ
( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok,
fóliák és tasakok csomagoláshoz.
35

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

promóciós szolgáltatások.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 237.971
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04085
( 220 ) 2021.12.01.
( 732 ) Chery Automobile Co., Ltd, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui (CN)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 12

Kétkerekű kocsik, taligák; gépkocsik; meghajtó mechanizmusok szárazföldi járművekhez; elektromos

járművek; gumiabroncsok járműkerekekhez; motorkerékpárok; fogaskerekes hajtások szárazföldi járművekhez;
távolsági autóbuszok; tehergépkocsik, teherautók, kamionok; villamoskocsik; lakóautók; sebességváltók
szárazföldi járművekhez; kerekek szárazföldi járművekhez.
37

Járművek karbantartása és javítása; járműmosás; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és
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karbantartás]; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gumiabroncsok [újra] futózása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása; elhasznált vagy tönkrement
gépek felújítása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; autókkal kapcsolatos festési szolgáltatások.
( 111 ) 237.972
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03389
( 220 ) 2021.09.27.
( 732 ) Mátrai Hegyközségi Tanács, Gyöngyös (HU)
( 740 ) Dr. Ferencz Ügyvédi Iroda, Gyöngyös
( 546 )

( 511 ) 33

Mátra/Mátrai eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

( 111 ) 237.973
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04119
( 220 ) 2021.12.06.
( 732 ) Bolyán Imre, Gödöllő (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 541 ) RUGÓS BEKE
( 511 ) 25

Ruházati cikkek; kalapáruk; lábbelik; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; arcmaszkok [ruházat]; baseball

sapka; fejkendők; sapkák; sildek, napellenzők; pólók; pólóingek; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók, trikók;
pulóverek; sálak; övek [ruházat]; felsőruházat; alsórészek [ruházat]; férfi ruházat; futballmezek; kapucnis
pulóverek; kesztyűk; mellények; nadrágok; rövidnadrágok; zoknik; kabátok, dzsekik.
41

Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; dalírás; digitális zeneszolgáltatás az

internetről; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élőzenés koncertek; énekesek által nyújtott
szórakoztatási szolgáltatások; lemezlovas (DJ) szolgáltatások; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása;
online szórakoztatás; stúdiószolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások közösségi
szórakoztató rendezvények szervezése formájában; szórakoztató show-k készítése zenészek és táncosok
közreműködésével; zenei előadás; zenei produkciók; zenei rendezvények szervezése; zenés szórakoztatás;
zeneszerzés; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművész által
nyújtott szórakoztató szolgáltatások.
( 111 ) 237.974
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04120
( 220 ) 2021.12.06.
( 732 ) 4iG Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ambriel Net
( 511 ) 38
42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 237.975
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04121
( 220 ) 2021.12.06.
( 732 ) Fitz László Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Füri Attila Róbert, Nyíregyháza
( 546 )
( 511 ) 30

Tésztát tartalmazó készételek.

( 111 ) 237.976
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03406
( 220 ) 2021.09.29.
( 732 ) Ottoffice Kft., Kápolnásnyék (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Építőipari szolgáltatások; épületrészek építése; építési munkálatok javítása; építési [építkezési] és javítási

szolgáltatások; épületek építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

42

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

( 111 ) 237.977
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04086
( 220 ) 2021.12.01.
( 732 ) GaVin Market Kft., Nyíregyháza (HU)
( 541 ) petlandshop
( 511 ) 5

Állatpelenkák; eldobható otthoni szobatisztaságra szoktató szőnyegek háziállatok számára; egészségügyi

nadrágok kisállatoknak; állatgyógyászati készítmények és anyagok; étrend- és táplálékkiegészítők
állatgyógyászati célokra; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított
italkeverékek formájában; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; higiéniai készítmények állatgyógyászati célokra;
állatok fürdetésére szolgáló készítmények; állatgyógyászati készítmények; eldobható pelenkák kisállatoknak;
gyógynövényes kenőcsök gyulladt bőrre házi kedvencek számára; gyógynövényes, viszketés elleni kenőcsök házi
kedvencek számára.
18

Bőrhevederek, bőrhámok; hámok állatoknak; haspántok kutyáknak; hordozók állatoknak [táskák]; kabátok

kutyáknak; kabátok macskáknak; köpenyek házi kedvenceknek; kutyacipők; kutyanyakörvek; kutyapórázok;
kutyaruhák; masnik kedvtelésből tartott háziállatok szőrébe; nyakörvek házi kedvenceknek; nyakörvek
macskáknak; pórázok kisállatoknak; pórázok, szíjak állatok számára; ruhák állatoknak; ruhák, jelmezek
állatoknak; takarók, pokrócok állatok számára.
20

Alvókosarak nem fémből, háziállatoknak; bútorok kedvtelésből tartott állatok számára; fekhelyek, ágyak

házikedvencek részére; fekvőhelyek állatoknak; felfújható ágyak háziállatoknak; házak és fekhelyek állatoknak;
hordozható fekhelyek kisállatoknak; hordozható kutyaházak, kutyaólak; kisállathordozó ládák; körömkoptató
állvány macskáknak; kutyaágyak; kutyakosarak; macskaágyak; macskakosarak; párnák háziállatoknak; párnák
kedvtelésből tartott kisállatok ketrecének bélelésére; folyadéktárolók (nem fémből) [nem háztartási vagy konyhai
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használatra]; urnák [temetkezési].

21

Állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állati ürülék felszedésére szolgáló lapátok; állatok által

működtethető állatitatók; állatok által működtethető állatetetők; állatok által működtethető kisállatetetők;
alomlapát házi kedvenceknek; alomtálcák házi kedvenceknek; alomtartó dobozok macskáknak; alomtartó
dobozok [tálcák] lakásban tartott kisállatoknak; ápolókefék állatoknak; automata állatetetők [állat által
működtetett]; automata alomdobozok kisállatoknak; elektronikus kisállat-etetők; ételtartók kedvtelésből tartott
kisállatoknak; etető- és ivócsészék kisállatok számára; etetőtálak kedvtelésből tartott állatok számára; etetőtálak
kedvtelésből tartott állatoknak; fésűk állatoknak; fogkefék állatoknak; háziállatokon használt fésűk; kefék
kedvtelésből tartott állatok, kisállatok ápolására; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; kisállat-etető tálak,
automatikus; kisállat tappancs tisztítók, nem elektromos; kisállat-etetők; kisállatfésülő kesztyűk; lapátkák
kutyaeledelhez; macskaalom-tálcák; macskaalom-tálcákban használt szűrők; macskák alomtartó tálcájaként
használt műanyag tálcák; műanyag ételadagolók házi kedvenceknek; műanyag italadagolók házi kedvenceknek;
nem gépesített állatetetők; nem gépesített itatók házi kedvenceknek, hordozható víz- és folyadékadagolók
formájában; szőrfésűk kisállatokhoz; ürülékfelszedő lapát házi kedvencekhez; vedlés során alkalmazott kefék
kisállatok számára.
28

Elektronikus játékszerek; elektronikus foglalkoztató játékok; elemmel működő játékok; gumilabdák;

gumiból készült játékok; gumifigura játékok; játékalagutak; játékállatok; játékhalak; játéklabdák; játéklabdák,
játszólabdák; játékok; játékok állatok számára; játékok élelmiszer-utánzatok formájában; játékok [játékszerek]
háziállatok részére; játékok kisállatok érzéseinek értelmezéséhez; játékok kisállatoknak; játékok kutyáknak;
játékok macskáknak; játékpálcák; műanyag játékok; műanyagból készült játékok; műcsontok, mint kutyajátékok;
puha játékok állatok formájában; szövet játékok; szimatolószőnyegek kutyáknak játékhoz; tréfás, vicces kellékek.

( 111 ) 237.978
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04131
( 220 ) 2021.12.07.
( 732 ) faProtekt Faanyagvédelmi Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaság, Örményes (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5
35

Gombaölő szerek, fungicidek; korhadást okozó gombák elleni készítmények.
Faanyagvédő szerekkel kapcsolatos nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatás; ezen termékek forgalmazása

üzletben és elektronikus (online) felületeken.
37

Ácsmunkák; bútorok karbantartása; csiszolás; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete

[irányítás]; építkezéshez kapcsolódó konzultáció; féregirtás, nem mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és
erdészeti; fertőtlenítés; faanyag védőkezelés, impregnálás; épületek gombamentesítése; faanyagok hőkezelése;
fakártevő irtás, faanyagvédő szerek kivitelezői szakfelhasználása.
42

Mérnöki munkák, szolgáltatások; faanyag vizsgálat; faanyagszakértői vélemény készítés; favédelmi

tanácsadás; faszerkezet felmérés; faanyagvédelmi munkák felelős műszaki vezetése és műszaki ellenőrzése.
( 111 ) 237.979
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04137
( 220 ) 2021.12.07.
( 732 ) Kuube Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Akkumulátor- és elemtöltők; elektromos csatlakozók, konnektor dugók; elektromos kollektorok; napelemek,
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szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez.

20

Padok [bútorok]; asztal padokkal egybeépítve; bútorok; kültéri bútorok; szabadtéri bútorok.

( 111 ) 237.980
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04315
( 220 ) 2021.12.21.
( 732 ) Formatex Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Játéksziget
( 511 ) 28

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

( 111 ) 237.981
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04133
( 220 ) 2021.12.07.
( 732 ) Vegissima Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ruszthi Hunor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vegissima
( 511 ) 5

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
16

Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok.

29

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

étkezési olajok és zsírok.
31

Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; friss gyümölcsök és

zöldségek, friss fűszernövények.
41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 237.982
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03753
( 220 ) 2021.11.08.
( 732 ) B.M.F. Advisory Kft., Balmazújváros (HU)
( 740 ) Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TAU - Tall and Unique
( 511 ) 25
42

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Ruhatervezés; ruházati kiegészítők tervezése.

( 111 ) 237.983
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03410
( 220 ) 2021.09.29.
( 732 ) Next Movement Solution Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 43

Bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;

elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és
italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek és italok
felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek
számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;
ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások;
éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi
szolgáltatások étel elvitelre árusításához; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italszolgáltatás
biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és
ital biztosítására; mobil éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; snack-szolgáltatások; sörkert
szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tapas bárok; vállalati
vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; bankett
szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár
szolgáltatások; bárok; büfészolgáltatások koktélbárok számára; étel előkészítés; ételek és italok biztosítása
bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban;
ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban;
ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; mozgó (büfé) ital szolgáltatás; mozgó (büfé) étel szolgáltatás.
( 111 ) 237.984
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04317
( 220 ) 2021.12.22.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

étrend-kiegészítők állatok számára.
( 111 ) 237.985
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 03587
( 220 ) 2021.10.18.
( 732 ) aiMotive Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

szoftver és hardver mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén; számítógépes szoftver és hardver
mesterséges intelligencia rendszerek építésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia
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rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok létrehozására, kezelésére és címkézésére;

adathalmazok és adatbázisok betanítási, tesztelési és validálási célokra, mesterséges intelligencia rendszerek
fejlesztéséhez.
42

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

mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási adatok létrehozásához és testreszabásához; számítógépes szoftvereszközök
tervezése és fejlesztése a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén; szoftver-szolgáltatások és
platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerek felhasználók általi építését lehetővé tevő
számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia
rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok felhasználók általi létrehozását és kezelését lehetővé
tevő számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges
intelligencia alkalmazásokhoz való adatok címkézését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;
szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási,
tesztelési és validálási adatok létrehozását és kezelését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;
szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások számítógépes szoftverekkel, nevezetesen más számítógépes
szoftverek és számítógépes interfészek létrehozására és fejlesztésére szolgáló szoftverfejlesztő eszközökkel.
( 111 ) 237.986
( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 03785
( 220 ) 2021.11.10.
( 732 ) Elektronika Vonala Security Kft., Tápiószecső (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Irodai és üzleti alkalmazások; számítógépes szoftverek üzleti célokra; mobil alkalmazások; betörésgátló

riasztókészülékek; biztonsági figyelő-ellenőrző berendezések; biztonsági kamerák; biztonsági
riasztóberendezések; biztonsági riasztók; elektromos és elektronikus betörésjelzők; csengők [figyelmeztető
berendezések]; biztonsági riasztórendszerek [nem járművekhez]; biztonsági riasztók [nem járműhöz]; elektromos
tűzriasztók.
( 111 ) 237.987
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 04298
( 220 ) 2021.12.20.
( 732 ) Istenhegyi Géndiagnosztika Labor Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
(HU)
( 740 ) László Fekete Bagaméry Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nifty by
( 511 ) 10
42

Mintavételezők orvosi használatra; vérgyűjtő csövek; vérvételi csövek orvosi használatra.
Biológiai elemzések; biológiai laboratóriumi szolgáltatások; biotechnológiai tesztelések; genetikai kutatás;

géntechnológiai szolgáltatások; kémiai és/vagy biológiai laboratóriumok szolgáltatásai; klinikai tesztek
lefolytatása; laboratóriumi szolgáltatások analitikai vizsgálatokhoz; laboratóriumi vizsgálatok, tesztelési
szolgáltatások; orvosi laboratóriumi szolgáltatások; vérelemző szolgáltatások.
44

Egészségügyi kockázatértékelés; egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi információk nyújtása;

egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi szolgáltatások nyújtása;
egészségügyi szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások;
egészségügyi szűrés; degeneratív betegségekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; diagnosztikai vagy
kezelési célú orvosi vizsgálatok; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások az emberi
test állapotának felméréséhez; genetikai vizsgálatok gyógyászati célokra; gyógyászati szolgáltatásokkal
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kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek diagnosztizálásával és

kezelésével kapcsolatban; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; nőgyógyászati szolgáltatások; orvosi
diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi
elemzési szolgáltatások páciensek kezelésével kapcsolatban; orvosi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével
kapcsolatban; orvosi ellátás; orvosi értékelési szolgáltatások; orvosi és egészségügyi szolgáltatások DNS-sel,
genetikával és genetikai vizsgálattal kapcsolatban; orvosi információk nyújtása; orvosi információs
szolgáltatások; orvosi információszolgáltatás; orvosi konzultáció; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi
elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi laboratóriumi szolgáltatások páciensektől levett
vérminták elemzésével kapcsolatban; orvosi laboratóriumi szolgáltatások páciensektől levett minták elemzésével
kapcsolatban; orvosi laboratóriumokban történő elemzési szolgáltatások személyek kezeléséhez kapcsolódóan;
orvosi szűrővizsgálatok; orvosi tájékoztatás; orvosi tanácsadás; orvosi tanácsadás terhesség terén; orvosi
tanácsadási szolgáltatások; orvosi vizsgálatok; orvosi vizsgálatok, analízisek; orvosi vizsgálatok lebonyolítása;
orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció; vérelemzési
szolgáltatások; vérsavó vizsgálati szolgáltatások.
( 111 ) 237.988
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 02804
( 220 ) 2021.07.19.
( 732 ) MedFood Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest
( 541 ) MedFood
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; a szervezetet
nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; aminosavakat tartalmazó étrend- és
táplálékkiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; búzacsíra étrend-kiegészítők;
búza étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; C-vitamin készítmények;
csukamájolaj; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; cukorpótlók cukorbetegeknek; diéta során használatos
antioxidánsok; diétás anyagok csecsemőknek; diétás cukor gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati
használatra; diétás cukorpótlók gyógyászati alkalmazásra; diétás édesítőszerek gyógyászati célra; diétás
édességek gyógyászati célokra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek klinikai
tápláláshoz; diétás és táplálkozási készítmények; diétás ételek betegek számára; diétás ételek gyógyászati célokra;
diétás ételkészítmények gyógyászati használatra; diétás ételkiegészítők; diétás italok gyógyászati célokra; diétás
készítmények gyermekeknek; diétás készítmények gyógyászati használatra; diétás rostok az emésztés segítésére;
diétás táplálékkiegészítők; diétás termékek betegeknek; diétás termékek gyógyászati célokra; dietetikai főzetek,
teák gyógyászati használatra; dietetikus élelmiszerek gyógyászati célokra; élelmi rostok; élesztő tartalmú
étrend-kiegészítők; ételek cukorbetegeknek; ételek orvosilag korlátozott diétákhoz; étkezést helyettesítő,
táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek;
étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és
állóképesség javítására; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony
gyógynövényes táplálékkiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; gabonafélék
feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; ginzengből készült élelmiszertermékek
gyógyászati célokra; gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsnektárok; gyógyászati célokra kialakított
diabetikus gyümölcsléitalok; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású készítmények
embereknek; gyógyhatású teák; gyógyszeres táplálékkiegészítők; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy
gyógyászati használatra; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; humán
étrend kiegészítők; multivitamin készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati célú étrend kiegészítők
emberek számára; probiotikus kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein
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táplálékkiegészítők állatoknak; szójafehérje étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők

különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; táplálkozási
kiegészítők; tápláló italkeverék étkezés helyettesítőjeként való használatra; vegyes vitaminkészítmények; vitamin
cseppek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; terhességi vitaminok; vitamin italok; vitamin kiegészítők;
vitaminnal dúsított italok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában;
vitaminkészítmények; zsírbontó faktort tartalmazó készítmények; vitamintabletták; vitaminok és
vitaminkészítmények.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aerobik tanfolyamok; aerobik

versenyek; coaching [tréning]; coaching; csoportos edzés oktatása; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai;
egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; fitness edzéssel
kapcsolatos konzultáció; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; fitnesszel kapcsolatos képzési
szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása;
fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás; fitneszedzési
szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai edzettséggel kapcsolatos
oktatás; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai erőnléti oktatás; focimeccsek szervezése,
rendezése és lebonyolítása; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó
sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős
tevékenységek; sport klub szolgáltatások; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények
közvetítése honlapokon keresztül; sportesemények megszervezése; sportesemények megrendezése; sportoktatás,
edzés és irányítás; sportoktatás/edzés; sportpark szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportszolgáltatások;
sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos
tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; személyi
edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; szabadidős és képzési szolgáltatások; aerial
fitness oktatás; csapatépítés (oktatás); diétával kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; diétával
kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; egészséggel és
biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel
kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészségüggyel
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségügyi és wellness képzés; egészségügyi képzés; egészségügyi
problémák elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; egészségügyi oktatási szolgáltatások; egészségügyi
tanfolyamok szervezése; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; erősítő és kondicionáló edzés;
étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása;
fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; gyógyászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
gyógyászati továbbképző tanfolyamok biztosítása; gyógyászattal kapcsolatos tanfolyamok; gyógynövényekkel
kapcsolatos oktatás; gyógynövénytani képzés; homeopátiás képzés; iskolai szolgáltatások; képzések tartása;
képzések szervezése; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzési célú előadások szervezése
és lebonyolítása; képzési célú túrák lebonyolítása; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési
szemináriumok lebonyolítása; képzési szolgáltatások foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatban; képzési
tanácsadás; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése;
képzéssel kapcsolatos információk biztosítása; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése
oktatási célokra; kiropraktikai képzés; meditációs képzés, tréning; meditációval kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; munkaköri oktatás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok fejlesztése;
oktatási anyagok terjesztése; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú
bemutatók szervezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások tervezése;
oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú interjúkészítés kortárs
személyiségekkel; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási
célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú
kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú
kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú
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szemináriumok tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási

célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási díjak kiosztása; oktatási előadások szervezése; oktatási értékelési
szolgáltatások; oktatási és képzési programok a kockázatkezelés területén; oktatási és képzési szolgáltatások;
oktatási és képzési szolgáltatások a foglalkozás-egészségügy és -biztonság terén; oktatási és képzési
szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz kapcsolódóan; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése;
oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási
fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási
információs szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási klub
szolgáltatások; oktatási konferenciák levezetése; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási programok
szervezése; oktatási szolgáltatások az egészségügy területén; oktatási szolgáltatások biztosítása
televízióműsorokon keresztül; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási szolgáltatások kozmetikus
[szépségápolási] iskolák formájában; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási
útmutatás; oktatási vizsgálati eredmények és adatok elemzése mások számára; önismereti műhelyek és
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önképzési módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; online
képzések biztosítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online szemináriumok
biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; orvosi, egészségügyi képzés és tanítás; orvosi, egészségügyi
oktatási szolgáltatások; orvosi képzéssel kapcsolatos tanácsadás; orvosi témájú oktatási tanfolyamok
lebonyolítása; orvostudománnyal kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pilates oktatás; sportoktatási
szolgáltatások; sportolók képzése; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; szabadidős elfoglaltságokkal
kapcsolatos képzés; táncoktatás biztosítása; táncoktatás felnőtteknek; tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok,
képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanfolyamok szervezése;
tanfolyamok szervezése, tartása; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; táplálkozásoktatási
szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatás; táplálkozással kapcsolatos oktatás [nem gyógyászati];
táplálkozással kapcsolatos órák tartása; táplálkozással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; táplálkozással
kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; téli sportokkal
kapcsolatos oktatás; teljesítményszint megállapítását, értékelését célzó vizsgák szervezése; teniszoktatás; terápiás
kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; természetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások;
természetvédelemmel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; terhestorna utasítások; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzési, testnevelési
szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatási
szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedző órák; testi egészség oktatás; testmozgásra, -edzésre
alkalmas létesítmények üzemeltetése; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása; testsúlycsökkentéssel
kapcsolatos órák lebonyolítása; testsúlyszabályozással kapcsolatos órák lebonyolítása; testnevelés; testnevelési
létesítmények biztosítása; testneveléssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; tornatanítás; sportés fitneszszolgáltatások; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; sport és fitnesz; szabadidős, rekreációs
célú műhelyek; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek,
versenysorozatok szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése;
szabadidős szolgáltatások idősek számára; szabadidős szolgáltatások; szabadidős táborok; szabadidős
tevékenységek biztosítása; szabadidős tevékenységekhez használt helyszínek rendelkezésre bocsátása; szabadidős
tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; táncos rendezvények; tánclétesítmények biztosítása; telefonon
nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenés szórakoztatás.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; diéták

tervezése és ellenőrzése; diétás és táplálkozási tanácsadás; diétával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;
dietetikai szolgáltatás; dietétikai tanácsadás; dietetikai tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; dietetikus által nyújtott
szolgáltatások; egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel
kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségmegőrző
szervezetek által nyújtott egészségügyi szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szakmai konzultáció;
egészségügy; egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi információk
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nyújtása; egészségügyi információnyújtás globális számítógépes hálózaton keresztül; egészségügyi kérdésekkel

kapcsolatos jelentések készítése; egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; egészségügyi
kockázatértékelés; egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi központok szolgáltatásai; egészségügyi
szolgáltatások nyújtása; egészségügyi szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott egészségügyi
szolgáltatások; egészségügyi szűrés; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások;
egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségvédelemmel
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; étrendi és táplálkozási
útmutatás; fizikai állóképességi felmérések; fizioterápia, fizikoterápia; fizikai vizsgálatokra vonatkozó
tájékoztatás; fizikai rehabilitáció; fizikai, pszichológiai és kognitív célú zeneterápia; fizikoterápiás szolgáltatások;
fizioterápiás szolgáltatások; tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; foglalkozás terápia és
rehabilitáció; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban; táplálkozási és étrendi tanácsadás;
táplálkozási információk nyújtása; táplálkozási konzultáció; táplálkozási tanácsadás; táplálkozási tanácsadási és
tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás;
táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések;
testsúlycsökkentési szolgáltatások; testsúlycsökkentő programok tervezése; testsúlyszabályozás értékelése;
testsúlyszabályozással kapcsolatos kezelés; vízgyógyászati szolgáltatások; vízterápiás egészségmegőrzés;
szépségápolás; szépségápolás emberek részére; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
szépségápolási tanácsadás; szépségápolási kezelések; szépségszalonok; tanácsadás a szépségápolással
kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás területén; tanácsadás az interneten keresztül a test- és
szépségápolás területén; testművészet; zsírlebontással kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; zsírleszívási
szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és
elemzési szolgáltatások; egészségfarmok szolgáltatásai [orvosi]; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások;
egészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; egészségügyi ellátás; egészségügyi ellátással
kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi felmérések, nevezetesen edzettség felmérés; egészségügyi
központok szolgáltatásai [orvosi]; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak kezelésére;
egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának felméréséhez; klinikák és kórházak által nyújtott
gyógyászati kezelési szolgáltatások; koleszterin tesztelés; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak;
kozmetikai sebészet; közegészségügyi tanácsadás; magánkórházi szolgáltatások; orvosi, egészségügyi
szolgáltatások biztosítása; orvosi elemzési szolgáltatások páciensek kezelésével kapcsolatban; orvosi értékelési
szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi
információk nyújtása; orvosi jelentések kibocsátása; orvosi jelentések összeállítása; orvosi képalkotó
szolgáltatások; orvosi kezelés megszervezése; orvosi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; orvosi
konzultáció; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi problémákkal kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi
szolgáltatások sporteseményeken; orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi szűrési
szolgáltatások a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi
tájékoztatás; orvosi tanácsadás; orvosi tanácsadás súlycsökkenés területén; orvosi tanácsadási szolgáltatások;
orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció; orvosi vizsgálatok
lebonyolítása; sportgyógyászati szolgáltatások; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés;
tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban; tájékoztatás ápolási
szolgáltatásokkal kapcsolatban; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó
italokról; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó ételekről;
testsúlycsökkentéssel kapcsolatos orvosi tanácsadás.
( 111 ) 237.989
( 151 ) 2022.06.09.
( 210 ) M 21 02711
( 220 ) 2021.07.09.
( 732 ) Dr. Szendi István, Szeged (HU)
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( 541 ) Agilis Pszichiátria

( 511 ) 44

Pszichiátriai szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; pszichiátriai osztály.

( 111 ) 237.990
( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 02890
( 220 ) 2021.07.27.
( 732 ) Szabó Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 541 ) CHRISTMAS FM
( 511 ) 41

Szórakoztatás; weboldalról biztosított szórakoztató szolgáltatások; felvételkészítő szolgáltatások; élő

előadások bemutatása; rádiós szórakoztatás; weboldalon keresztül biztosított rádiós szórakoztató szolgáltatások;
zenés szórakoztatás; szoftveralkalmazások útján elérhető zene és zenés szórakoztatás szolgáltatása;
szoftveralkalmazások útján elérhető rádióműsorok szolgáltatása; szoftveralkalmazások útján elérhető rádiós
szórakoztató szolgáltatások biztosítása; szórakoztatással kapcsolatos információk online biztosítása számítógépes
adatbázisból vagy az internetről; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; zene és
médiaanyagok online terjesztése.
( 111 ) 237.991
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 03630
( 220 ) 2021.10.22.
( 732 ) DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16

Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez;

almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők;
asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek; bankjegyek;
bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok;
bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos
vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok
[papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek;
ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék
kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák
címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekk-könyv borítók;
csipeszes felírótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;
csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; csomagolások, borítások
palackokhoz papírból vagy kartonból; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű vonalzók
rajzoláshoz; diagramok; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák,
galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák;
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értesítő kártyák; érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések,

borítók [papíráruk]; fényképtartók; fényképek [nyomtatott]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek;
fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;
festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy
anélkül; festőállványok; festővásznak; folyóiratok; gémkapocs; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;
földrajzi térképek; földgömbök; formanyomtatványok, űrlapok; formák modellező agyagokhoz [művészeti
anyagok]; ívek [papíráruk]; iskolaszerek [papíráruk]; írótábla törlők; írószertartók [készletek]; írószerek; írólap,
írópapír; írókréta; írókészletek [papíráruk]; írógépszalagok, festékszalagok; íróecsetek; íróeszközök;
írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos; írógéphengerek; irodai
lyukasztógépek; irodai nedvesítők; irodaszer szekrények [irodai berendezések]; irodagépek borítékok lezárására;
irattartók [papíráru]; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai
kapcsok, iratkapcsok; irodai kellékek; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák,
nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú
vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták;
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír;
írásminták; iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; javítófolyadékok [irodai cikkek];
javítószalagok [irodai cikkek]; kromolitográfiák; krétatartók; kréta spray; kötőszalagok [könyvkötészet]; körzők;
könyvtámaszok; könyvlaprögzítők; könyvkötő szövetek; könyvkötő fonalak; képregények; kézikönyvek
[útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;
könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök]; javítótinták
[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós
matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,
kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,
levelezőlapok; metszetek; naptárak; naplófőkönyvek, főkönyvek; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok
modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; modellező anyagok; modellező paszta;
modellező viasz, nem fogászati célokra; mimeográf készülékek és gépek; mutatópálcák, nem elektromos;
litografált műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiai kréta; mappák; laminálók irodai használatra; levélzáró
öntapadós ragasztókorongok; lemezek metszetek készítéséhez; lyukkártyák jacquard szövőszékekhez; magazinok,
revük [időszaki lapok]; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; zsírpapír, viaszpapír; zenélő
üdvözlőlapok; zászlók papírból; zászlófüzér papírból; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz];
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; vizsgálóasztalokon használt
papír; vonalkód szalagok; vonalzók műszaki rajzokhoz; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;
vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; védőborítók könyvekhez; világító papír; virágcserépburkolók
papírból; viszkózlapok, lemezek csomagolásra; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések];
vízfestmények, akvarellek; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek; tusok; tuskihúzók; tűzőgépek [irodai cikkek];
T-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból; ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők irodai
használatra; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; tinta- és tolltartó állványok; tinták; tintarudak;
toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőceruzák [rotringok]; töltőanyagok
papírból vagy kartonból; többmásolatos papírok [írószer]; tolltörlők; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok;
tolltartó kapcsok, csipeszek; szénceruzák; színes olajnyomatok; színező könyvek; szivargyűrűk; szobrocskák,
figurák papírmaséból; tervrajzok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; szűrőpapír;
szteatit [szabókréta]; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szórólapok; szövegkiemelő tollak; scrapbook
[családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők; söröskorsó alátétek; szabásminták; számítási, számtani
táblázatok; szabókréta; számok [nyomdai karakterek]; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat];
szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;
névkitűzők [irodai kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai
alátétek, nem textilből; nyomdai betűk; nyomtatott kották; nyomtatott publikációk; nyomtatott órarendek,
menetrendek; palatáblák [íráshoz]; palavesszők; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra
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rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és

papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; pauszmásolatok; pecsétbélyegek; pauszpapír, szabásminta papír;
rajzok; rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok ételek és
italok díszítéséhez; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; pecsételő
anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból; polimer modellezőagyag; poszterek; postabélyegek; poháralátétek papírból; portrék, arcképek;
ragasztók irodai és otthoni célokra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; prospektusok; radírgumik;
ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; rajzeszközök; rajzkészletek; paletták festőknek; pantográfok
[rajzeszközök]; papírmasnik; papírmasé; papír kávéfilterek; papír-írószer áruk; papír alátétek; papír asztalterítők;
papírból készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászellenőrző szelvények; papírból készült
szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír
felvevőgépekhez; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy
anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírszalagok vagy
lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; papírvágók
[irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek
csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; papírvágó
kések [irodai cikkek]; papírtörölközők; papír; buborékfólia (műanyag -) csomagoláshoz.
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Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];
bokacsizmák; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok;
cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók;
csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;
egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak [ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat;
fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek,
fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok,
fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;
harisnyák; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hónaljvédők;
horgászmellények; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;
izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; kamáslik [lábszárvédők]; judo
egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kalap vázak; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó
ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk;
kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények
[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok,
cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;
míderek; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr ruházat;
nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi ruházat];
overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; papírkalapok
[ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók;
prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött
pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati
cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;
sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők
[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz;
talpak lábbelikhez; talárok; szövetkabátok, felöltők; szőrmebéléses kabátok; szoknyák; szarongok; szárik;
szandálok; svájcisapkák, barettek; strandruházat; strandcipők; teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és
balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák;
valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák
vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.
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Videojátékok; agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók

[sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbócok
szörfdeszkákhoz; asztali társasjátékok; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak; baba
játszószőnyegek; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; babaruhák; babák;
békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdgolyók; biliárdasztalok;
biliárdasztal mandinerek; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];
bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;
csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];
dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;
drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok
biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;
felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz
gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez;
golfkesztyűk; golftáska-címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló,
mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz;
gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok];
halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; horgászzsinórok, horgászdamilok;
horgászorsók; horgászfelszerelések; horgászbotok; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák;
hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható egységek videojátékok játszásához;
hokiütők; hógömbök; hintalovak; hinták; hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hegymászó hevederek; hótalpak;
húrok, bélhúrok ütőkhöz; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy
horgászathoz; játékállatok; játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékházak;
játékkártyák; játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik,
játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak;
játékszerek; játéktermi video játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;
kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];
kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák
műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk
[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kifejezetten
sífelszerelésekhez kialakított táskák; kifejezetten szörfdeszkákhoz kialakított táskák; kirakós játékok [puzzle];
kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok; konfetti; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták
biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek
szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök partikhoz; légpisztolyok [játékok];
lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];
matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek
[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók
horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók
sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;
paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik
[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek; parti konfettiágyúk; patkó játékok; patronok durranós
pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; piňaták [édességgel, játékokkal töltött parti kellékek];
ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; poharak kockajátékhoz;
pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok
[játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok
görsíhez; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,
hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; stresszoldó kézi játékok; súlyemelő övek
[sportcikkek]; súlyzók; surfski kajakok; szánkók; szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók [játékszerek];
szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok;
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szörfdeszkák; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk; telekommunikációs funkciókkal rendelkező

hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző
berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok;
triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás
kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik;
úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];
vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; vívófegyverek;
vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok szerencsejátékokhoz.
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Agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát]
kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra;
búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória
[pótkávé]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer];
csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú
diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok
[habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélékből
készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; zsemlemorzsa; zsemlék; zellersó; zabdara; zab alapú
ételek; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; vanillin [vaníliapótló]; vanília [ízesítőszer]; vajas kekszek
[petit-beurre]; udon [japán metélt]; tükörmáz [tükörglazúr]; tortilla; tésztaöntetek; tésztában sült pástétom;
természetes édesítőszerek; tengervíz főzéshez; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tejszínhabot keményítő
termékek; teák [nem gyógyászati használatra]; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tea alapú italok
tejjel; tea alapú italok; tea; tavaszi tekercs; tápiókaliszt; tápióka; tamarind [ízesítő]; taco; tabulé [arab saláta];
szusi; szörbetek [fagylaltok]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt;
szójaszósz; szirupok és melasz; szezámmagok [fűszerek]; szerecsendió; szendvicsek; szegfűszeg [fűszer];
szegfűbors; szágó; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; sütőpor; süteménytészta; süteményporok;
süteményekhez való tészta; sűrítőszerek főzéshez; spagetti; sörecet; sós palacsintakeverékek; sós palacsinták;
sonkamáz; só élelmiszerek tartósítására; soba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; snack ételek (gabona alapú -);
salátaöntetek; sajtburgerek [szendvicsek]; sáfrány [ételízesítő]; rizssütemény; rizs rágcsálnivalók; rizs alapú
rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen
[japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; propolisz; profiterol; pralinék; pótkávé; pizza; piccalilli (zöldséges, fűszeres
szósz); petits fours [sütemény]; pesto [szósz]; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; pattogatott kukorica;
pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; paradicsomszósz; panírkeverékek; pálmacukor; palacsinták; onigiri
[rizsgolyók]; nyers tészták; nugát; növényi készítmények pótkávéként való használatra; narancsvirágvíz ízesítési
célokra; müzli; mustárliszt; mustár; moszat tea; metélt tészta, nudli, galuska; méz; metélttészta-alapú készételek;
mentolos cukorkák; menta cukrászati használatra; méhpempő; marinádok [fűszeres pácok]; marcipán massza;
marcipán; mandulás édességek; maláta emberi fogyasztásra; malátacukor, maltóz; makaróni; majonéz; magas
protein tartalmú gabonaszeletek; macaron [mandulás cukrászsütemény]; lisztből készült tészták; lisztalapú
gombócok; liszt; lepények; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő
rágógumi; laksa; kuszkusz [búzadara]; kurkuma; kukorica, sült; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica, darált;
kukoricadara; kruton (pirított zsemlekocka); krumplialapú lepénykenyerek; kristályosított kandiscukor;
kötőanyagok kolbászhoz; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kovász; konyhasó; kókuszos macaronok;
kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kétszersültek; ketchup [szósz]; kerti gyógynövények,
tartósított [ízesítőszerek]; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyér; kekszek, rágcsálnivalók; kávé tejjel; kávé,
pörköletlen; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé; karamellkrém [karamellizált tejkrém];
karamellák [cukorkák]; kapribogyók; kandiscukor; kamilla-alapú italok; kakaóitalok tejjel; kakaóalapú italok;
kakaó; jiaozi (töltött tésztagombócok); jég, természetes vagy mesterséges; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák,
pálcikás jégkrémek; jégkockák; jégkása édes vörösbabbal; jeges tea; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve
illóolajok]; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; húspuhító szerek, háztartási használatra; durva árpaliszt; ecet;
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édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír;

ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz;
esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;
étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként
rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj
[fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz;
földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények;
gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén [sikér]
étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,
mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös
zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa;
harissa [ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték.
32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,
alkoholmentes; árpabor [sör]; energiaitalok; citromos sör [shandy]; asztali vizek; ásványvíz [italok]; zöldséglevek
[italok]; üdítőitalok; vizek [italok]; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; pasztillák
szénsavas italokhoz; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; mustok;
szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas víz;
szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k
[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörcefre; sörbetek [italok]; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; sörök; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek;
gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; lítiumos vizek; kvasz [alkoholmentes ital];
limonádék; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; malátacefre; malátasör; méz
alapú alkoholmentes italok; komlókivonatok sör előállításához; szőlőmust.
33

Szeszes italok; szaké; vodka; whisky; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök;

lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; alkoholos
esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); aperitifek; arak [rizspálinka];
brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes
italok]; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok;
gyümölcstartalmú alkoholos italok; gin; borok.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal
kapcsolatban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási
szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák;
árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója
sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési
szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások
beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;
fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi
szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kisés nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások
[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk
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számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek

és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció
és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások
művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;
közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy
kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran
közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés
[telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási
műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások
hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása
kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti
információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti
könyvvizsgálat; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel
kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók
számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási
megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés
kereskedelmi vagy reklám célokra.
41

Zeneszerzés; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása;

versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása;
vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése;
videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások
eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; színpadi díszletek
kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve
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reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; sado
oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott
oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal
nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szépségversenyek szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; múzeumi
szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; művészeti
alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése;
oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók
számára; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;
gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák
levezetése; időmérés sporteseményeken; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; jelbeszéd fordítása; jegyirodai
szolgáltatások [szórakoztatás]; játéktermi szolgáltatások nyújtása; játékkölcsönzés; iskolák által nyújtott oktatási
szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; karaoke szolgáltatások nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás;
könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;
levelező tanfolyamok; aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];
állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése;
beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató
rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók
szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub
szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések
szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató
vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési
célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;
golflétesítmények üzemeltetése.
( 111 ) 237.992
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 03635
( 220 ) 2021.10.22.
( 732 ) DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 16

Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez;

almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők;
asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek; bankjegyek;
bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok;
bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos
vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok
[papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek;
ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék
kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák
címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekk-könyv borítók;
csipeszes felírótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;
csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; csomagolások, borítások
palackokhoz papírból vagy kartonból; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű vonalzók
rajzoláshoz; diagramok; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák,
galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák;
értesítő kártyák; érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések,
borítók [papíráruk]; fényképtartók; fényképek [nyomtatott]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek;
fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;
festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy
anélkül; festőállványok; festővásznak; folyóiratok; gémkapocs; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;
földrajzi térképek; földgömbök; formanyomtatványok, űrlapok; formák modellező agyagokhoz [művészeti
anyagok]; ívek [papíráruk]; iskolaszerek [papíráruk]; írótábla törlők; írószertartók [készletek]; írószerek; írólap,
írópapír; írókréta; írókészletek [papíráruk]; írógépszalagok, festékszalagok; íróecsetek; íróeszközök;
írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos; írógéphengerek; irodai
lyukasztógépek; irodai nedvesítők; irodaszer szekrények [irodai berendezések]; irodagépek borítékok lezárására;
irattartók [papíráru]; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai
kapcsok, iratkapcsok; irodai kellékek; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák,
nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú
vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták;
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír;
írásminták; iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; javítófolyadékok [irodai cikkek];
javítószalagok [irodai cikkek]; kromolitográfiák; krétatartók; kréta spray; kötőszalagok [könyvkötészet]; körzők;
könyvtámaszok; könyvlaprögzítők; könyvkötő szövetek; könyvkötő fonalak; képregények; kézikönyvek
[útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;
könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök]; javítótinták
[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós
matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,
kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,
levelezőlapok; metszetek; naptárak; naplófőkönyvek, főkönyvek; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok
modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; modellező anyagok; modellező paszta;
modellező viasz, nem fogászati célokra; mimeográf készülékek és gépek; mutatópálcák, nem elektromos;
litografált műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiai kréta; mappák; laminálók irodai használatra; levélzáró
öntapadós ragasztókorongok; lemezek metszetek készítéséhez; lyukkártyák jacquard szövőszékekhez; magazinok,
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revük [időszaki lapok]; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; zsírpapír, viaszpapír; zenélő

üdvözlőlapok; zászlók papírból; zászlófüzér papírból; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz];
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; vizsgálóasztalokon használt
papír; vonalkód szalagok; vonalzók műszaki rajzokhoz; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;
vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; védőborítók könyvekhez; világító papír; virágcserépburkolók
papírból; viszkózlapok, lemezek csomagolásra; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések];
vízfestmények, akvarellek; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek; tusok; tuskihúzók; tűzőgépek [irodai cikkek];
t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból; ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők irodai
használatra; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; tinta- és tolltartó állványok; tinták; tintarudak;
toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőceruzák [rotringok]; töltőanyagok
papírból vagy kartonból; többmásolatos papírok [írószer]; tolltörlők; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok;
tolltartó kapcsok, csipeszek; szénceruzák; színes olajnyomatok; színező könyvek; szivargyűrűk; szobrocskák,
figurák papírmaséból; tervrajzok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; szűrőpapír;
szteatit [szabókréta]; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szórólapok; szövegkiemelő tollak; scrapbook
[családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők; söröskorsó alátétek; szabásminták; számítási, számtani
táblázatok; szabókréta; számok [nyomdai karakterek]; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat];
szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;
névkitűzők [irodai kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai
alátétek, nem textilből; nyomdai betűk; nyomtatott kották; nyomtatott publikációk; nyomtatott órarendek,
menetrendek; palatáblák [íráshoz]; palavesszők; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra
rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és
papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; pauszmásolatok; pecsétbélyegek; pauszpapír, szabásminta papír;
rajzok; rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok ételek és
italok díszítéséhez; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; pecsételő
anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból; polimer modellezőagyag; poszterek; postabélyegek; poháralátétek papírból; portrék, arcképek;
ragasztók irodai és otthoni célokra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; prospektusok; radírgumik;
ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; rajzeszközök; rajzkészletek; paletták festőknek; pantográfok
[rajzeszközök]; papírmasnik; papírmasé; papír kávéfilterek; papír-írószer áruk; papír alátétek; papír asztalterítők;
papírból készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászellenőrző szelvények; papírból készült
szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír
felvevőgépekhez; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy
anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírszalagok vagy
lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; papírvágók
[irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek
csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; papírvágó
kések [irodai cikkek]; papírtörölközők; papír; buborékfólia (műanyag -) csomagoláshoz.
25

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

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];
bokacsizmák; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok;
cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók;
csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;
egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak [ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat;
fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek,
fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok,
fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;
harisnyák; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hónaljvédők;
horgászmellények; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;
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izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; kamáslik [lábszárvédők]; judo

egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kalap vázak; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó
ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk;
kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények
[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok,
cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;
míderek; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr ruházat;
nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi ruházat];
overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; papírkalapok
[ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók;
prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött
pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati
cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;
sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők
[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz;
talpak lábbelikhez; talárok; szövetkabátok, felöltők; szőrmebéléses kabátok; szoknyák; szarongok; szárik;
szandálok; svájcisapkák, barettek; strandruházat; strandcipők; teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és
balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák;
valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák
vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.
28

Videojátékok; agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók

[sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbócok
szörfdeszkákhoz; asztali társasjátékok; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak; baba
játszószőnyegek; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; babaruhák; babák;
békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdgolyók; biliárdasztalok;
biliárdasztal mandinerek; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];
bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;
csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];
dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;
drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok
biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;
felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz
gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez;
golfkesztyűk; golftáska-címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló,
mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz;
gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok];
halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; horgászzsinórok, horgászdamilok;
horgászorsók; horgászfelszerelések; horgászbotok; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák;
hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható egységek videojátékok játszásához;
hokiütők; hógömbök; hintalovak; hinták; hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hegymászó hevederek; hótalpak;
húrok, bélhúrok ütőkhöz; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy
horgászathoz; játékállatok; játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékházak;
játékkártyák; játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik,
játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak;
játékszerek; játéktermi video játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;
kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];
kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák
műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk
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[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kifejezetten

sífelszerelésekhez kialakított táskák; kifejezetten szörfdeszkákhoz kialakított táskák; kirakós játékok [puzzle];
kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok; konfetti; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták
biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek
szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök partikhoz; légpisztolyok [játékok];
lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];
matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek
[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók
horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók
sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;
paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik
[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek; parti konfettiágyúk; patkó játékok; patronok durranós
pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; piňaták [édességgel, játékokkal töltött parti kellékek];
ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; poharak kockajátékhoz;
pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok
[játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok
görsíhez; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,
hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; stresszoldó kézi játékok; súlyemelő övek
[sportcikkek]; súlyzók; surfski kajakok; szánkók; szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók [játékszerek];
szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok;
szörfdeszkák; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk; telekommunikációs funkciókkal rendelkező
hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző
berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok;
triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás
kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik;
úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];
vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; vívófegyverek;
vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok szerencsejátékokhoz.
30

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

baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát]
kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra;
búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória
[pótkávé]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer];
csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú
diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok
[habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélékből
készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; zsemlemorzsa; zsemlék; zellersó; zabdara; zab alapú
ételek; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; vanillin [vaníliapótló]; vanília [ízesítőszer]; vajas kekszek
[petit-beurre]; udon [japán metélt]; tükörmáz [tükörglazúr]; tortilla; tésztaöntetek; tésztában sült pástétom;
természetes édesítőszerek; tengervíz főzéshez; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tejszínhabot keményítő
termékek; teák [nem gyógyászati használatra]; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tea alapú italok
tejjel; tea alapú italok; tea; tavaszi tekercs; tápiókaliszt; tápióka; tamarind [ízesítő]; taco; tabulé [arab saláta];
szusi; szörbetek [fagylaltok]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt;
szójaszósz; szirupok és melasz; szezámmagok [fűszerek]; szerecsendió; szendvicsek; szegfűszeg [fűszer];
szegfűbors; szágó; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; sütőpor; süteménytészta; süteményporok;
süteményekhez való tészta; sűrítőszerek főzéshez; spagetti; sörecet; sós palacsintakeverékek; sós palacsinták;
sonkamáz; só élelmiszerek tartósítására; soba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; snack ételek (gabona alapú -);
salátaöntetek; sajtburgerek [szendvicsek]; sáfrány [ételízesítő]; rizssütemény; rizs rágcsálnivalók; rizs alapú
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rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen

[japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; propolisz; profiterol; pralinék; pótkávé; pizza; piccalilli (zöldséges, fűszeres
szósz); petits fours [sütemény]; pesto [szósz]; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; pattogatott kukorica;
pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; paradicsomszósz; panírkeverékek; pálmacukor; palacsinták; onigiri
[rizsgolyók]; nyers tészták; nugát; növényi készítmények pótkávéként való használatra; narancsvirágvíz ízesítési
célokra; müzli; mustárliszt; mustár; moszat tea; metélt tészta, nudli, galuska; méz; metélttészta-alapú készételek;
mentolos cukorkák; menta cukrászati használatra; méhpempő; marinádok [fűszeres pácok]; marcipán massza;
marcipán; mandulás édességek; maláta emberi fogyasztásra; malátacukor, maltóz; makaróni; majonéz; magas
protein tartalmú gabonaszeletek; macaron [mandulás cukrászsütemény]; lisztből készült tészták; lisztalapú
gombócok; liszt; lepények; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő
rágógumi; laksa; kuszkusz [búzadara]; kurkuma; kukorica, sült; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica, darált;
kukoricadara; kruton (pirított zsemlekocka); krumplialapú lepénykenyerek; kristályosított kandiscukor;
kötőanyagok kolbászhoz; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kovász; konyhasó; kókuszos macaronok;
kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kétszersültek; ketchup [szósz]; kerti gyógynövények,
tartósított [ízesítőszerek]; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyér; kekszek, rágcsálnivalók; kávé tejjel; kávé,
pörköletlen; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé; karamellkrém [karamellizált tejkrém];
karamellák [cukorkák]; kapribogyók; kandiscukor; kamilla-alapú italok; kakaóitalok tejjel; kakaóalapú italok;
kakaó; jiaozi (töltött tésztagombócok); jég, természetes vagy mesterséges; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák,
pálcikás jégkrémek; jégkockák; jégkása édes vörösbabbal; jeges tea; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve
illóolajok]; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; húspuhító szerek, háztartási használatra; durva árpaliszt; ecet;
édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír;
ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz;
esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;
étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként
rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj
[fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz;
földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények;
gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén [sikér]
étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,
mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös
zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa;
harissa [ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték.
32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,
alkoholmentes; árpabor [sör]; energiaitalok; citromos sör [shandy]; asztali vizek; ásványvíz [italok]; zöldséglevek
[italok]; üdítőitalok; vizek [italok]; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; pasztillák
szénsavas italokhoz; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; mustok;
szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas víz;
szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k
[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörcefre; sörbetek [italok]; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; sörök; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek;
gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; lítiumos vizek; kvasz [alkoholmentes ital];
limonádék; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; malátacefre; malátasör; méz
alapú alkoholmentes italok; komlókivonatok sör előállításához; szőlőmust.
33

Szeszes italok; szaké; vodka; whisky; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök;

lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; alkoholos
esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); aperitifek; arak [rizspálinka];
brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes
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italok]; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok;

gyümölcstartalmú alkoholos italok; gin; borok.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

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

[telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási
műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások
hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása
kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti
információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti
könyvvizsgálat; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel
kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók
számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási
megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés
kereskedelmi vagy reklám célokra.
41

Zeneszerzés; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása;

versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása;
vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése;
videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások
eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; színpadi díszletek
kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve
reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács
szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; sado
oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott
oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal
nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szépségversenyek szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; múzeumi
szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; művészeti
alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése;
oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók
számára; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;
gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák
levezetése; időmérés sporteseményeken; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; jelbeszéd fordítása; jegyirodai
szolgáltatások [szórakoztatás]; játéktermi szolgáltatások nyújtása; játékkölcsönzés; iskolák által nyújtott oktatási
szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; karaoke szolgáltatások nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás;
könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;
levelező tanfolyamok; aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];
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állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése;

beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató
rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók
szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub
szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések
szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató
vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési
célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;
golflétesítmények üzemeltetése.
( 111 ) 237.993
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 03663
( 220 ) 2021.10.25.
( 732 ) SIP Food Nonprofit Kft., Fülöp (HU)
( 541 ) ExoStick
( 511 ) 31

Táplálék házi kedvenceknek; rágcsálnivaló táplálék házi kedvenceknek; kutya jutalomfalatok.

( 111 ) 237.994
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 03637
( 220 ) 2021.10.22.
( 732 ) DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16

Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez;

almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők;
asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek; bankjegyek;
bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok;
bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos
vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok
[papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek;
ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék
kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák
címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekk-könyv borítók;
csipeszes felírótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;
csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; csomagolások, borítások
palackokhoz papírból vagy kartonból; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű vonalzók
rajzoláshoz; diagramok; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák,
galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák;
értesítő kártyák; érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések,
borítók [papíráruk]; fényképtartók; fényképek [nyomtatott]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek;
fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;
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festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy

anélkül; festőállványok; festővásznak; folyóiratok; gémkapocs; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;
földrajzi térképek; földgömbök; formanyomtatványok, űrlapok; formák modellező agyagokhoz [művészeti
anyagok]; ívek [papíráruk]; iskolaszerek [papíráruk]; írótábla törlők; írószertartók [készletek]; írószerek; írólap,
írópapír; írókréta; írókészletek [papíráruk]; írógépszalagok, festékszalagok; íróecsetek; íróeszközök;
írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos; írógéphengerek; irodai
lyukasztógépek; irodai nedvesítők; irodaszer szekrények [irodai berendezések]; irodagépek borítékok lezárására;
irattartók [papíráru]; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai
kapcsok, iratkapcsok; irodai kellékek; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák,
nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú
vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták;
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír;
írásminták; iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; javítófolyadékok [irodai cikkek];
javítószalagok [irodai cikkek]; kromolitográfiák; krétatartók; kréta spray; kötőszalagok [könyvkötészet]; körzők;
könyvtámaszok; könyvlaprögzítők; könyvkötő szövetek; könyvkötő fonalak; képregények; kézikönyvek
[útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;
könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök]; javítótinták
[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós
matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,
kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,
levelezőlapok; metszetek; naptárak; naplófőkönyvek, főkönyvek; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok
modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; modellező anyagok; modellező paszta;
modellező viasz, nem fogászati célokra; mimeográf készülékek és gépek; mutatópálcák, nem elektromos;
litografált műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiai kréta; mappák; laminálók irodai használatra; levélzáró
öntapadós ragasztókorongok; lemezek metszetek készítéséhez; lyukkártyák jacquard szövőszékekhez; magazinok,
revük [időszaki lapok]; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; zsírpapír, viaszpapír; zenélő
üdvözlőlapok; zászlók papírból; zászlófüzér papírból; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz];
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; vizsgálóasztalokon használt
papír; vonalkód szalagok; vonalzók műszaki rajzokhoz; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;
vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; védőborítók könyvekhez; világító papír; virágcserépburkolók
papírból; viszkózlapok, lemezek csomagolásra; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések];
vízfestmények, akvarellek; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek; tusok; tuskihúzók; tűzőgépek [irodai cikkek];
T-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból; ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők irodai
használatra; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; tinta- és tolltartó állványok; tinták; tintarudak;
toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőceruzák [rotringok]; töltőanyagok
papírból vagy kartonból; többmásolatos papírok [írószer]; tolltörlők; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok;
tolltartó kapcsok, csipeszek; szénceruzák; színes olajnyomatok; színező könyvek; szivargyűrűk; szobrocskák,
figurák papírmaséból; tervrajzok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; szűrőpapír;
szteatit [szabókréta]; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szórólapok; szövegkiemelő tollak; scrapbook
[családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők; söröskorsó alátétek; szabásminták; számítási, számtani
táblázatok; szabókréta; számok [nyomdai karakterek]; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat];
szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;
névkitűzők [irodai kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai
alátétek, nem textilből; nyomdai betűk; nyomtatott kották; nyomtatott publikációk; nyomtatott órarendek,
menetrendek; palatáblák [íráshoz]; palavesszők; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra
rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és
papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; pauszmásolatok; pecsétbélyegek; pauszpapír, szabásminta papír;
rajzok; rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok ételek és
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italok díszítéséhez; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; pecsételő

anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból; polimer modellezőagyag; poszterek; postabélyegek; poháralátétek papírból; portrék, arcképek;
ragasztók irodai és otthoni célokra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; prospektusok; radírgumik;
ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; rajzeszközök; rajzkészletek; paletták festőknek; pantográfok
[rajzeszközök]; papírmasnik; papírmasé; papír kávéfilterek; papír-írószer áruk; papír alátétek; papír asztalterítők;
papírból készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászellenőrző szelvények; papírból készült
szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír
felvevőgépekhez; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy
anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírszalagok vagy
lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; papírvágók
[irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek
csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; papírvágó
kések [irodai cikkek]; papírtörölközők; papír; buborékfólia (műanyag -) csomagoláshoz.
25

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

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];
bokacsizmák; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok;
cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók;
csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;
egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak [ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat;
fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek,
fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok,
fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;
harisnyák; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hónaljvédők;
horgászmellények; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;
izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; kamáslik [lábszárvédők]; judo
egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kalap vázak; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó
ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk;
kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények
[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok,
cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;
míderek; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr ruházat;
nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi ruházat];
overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; papírkalapok
[ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók;
prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött
pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati
cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;
sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők
[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz;
talpak lábbelikhez; talárok; szövetkabátok, felöltők; szőrmebéléses kabátok; szoknyák; szarongok; szárik;
szandálok; svájcisapkák, barettek; strandruházat; strandcipők; teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és
balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák;
valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák
vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.
28

Videojátékok; agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók

[sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbócok
szörfdeszkákhoz; asztali társasjátékok; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak; baba
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játszószőnyegek; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; babaruhák; babák;

békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdgolyók; biliárdasztalok;
biliárdasztal mandinerek; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];
bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;
csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];
dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;
drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok
biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;
felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz
gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez;
golfkesztyűk; golftáska-címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló,
mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz;
gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok];
halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; horgászzsinórok, horgászdamilok;
horgászorsók; horgászfelszerelések; horgászbotok; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák;
hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható egységek videojátékok játszásához;
hokiütők; hógömbök; hintalovak; hinták; hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hegymászó hevederek; hótalpak;
húrok, bélhúrok ütőkhöz; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy
horgászathoz; játékállatok; játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékházak;
játékkártyák; játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik,
játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak;
játékszerek; játéktermi video játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;
kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];
kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák
műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk
[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kifejezetten
sífelszerelésekhez kialakított táskák; kifejezetten szörfdeszkákhoz kialakított táskák; kirakós játékok [puzzle];
kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok; konfetti; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták
biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek
szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök partikhoz; légpisztolyok [játékok];
lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];
matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek
[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók
horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók
sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;
paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik
[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek; parti konfettiágyúk; patkó játékok; patronok durranós
pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; piňaták [édességgel, játékokkal töltött parti kellékek];
ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; poharak kockajátékhoz;
pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok
[játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok
görsíhez; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,
hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; stresszoldó kézi játékok; súlyemelő övek
[sportcikkek]; súlyzók; surfski kajakok; szánkók; szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók [játékszerek];
szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok;
szörfdeszkák; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk; telekommunikációs funkciókkal rendelkező
hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző
berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok;
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triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás

kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik;
úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];
vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; vívófegyverek;
vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok szerencsejátékokhoz.
30

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

baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát]
kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra;
búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória
[pótkávé]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer];
csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú
diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok
[habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélékből
készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; zsemlemorzsa; zsemlék; zellersó; zabdara; zab alapú
ételek; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; vanillin [vaníliapótló]; vanília [ízesítőszer]; vajas kekszek
[petit-beurre]; udon [japán metélt]; tükörmáz [tükörglazúr]; tortilla; tésztaöntetek; tésztában sült pástétom;
természetes édesítőszerek; tengervíz főzéshez; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tejszínhabot keményítő
termékek; teák [nem gyógyászati használatra]; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tea alapú italok
tejjel; tea alapú italok; tea; tavaszi tekercs; tápiókaliszt; tápióka; tamarind [ízesítő]; taco; tabulé [arab saláta];
szusi; szörbetek [fagylaltok]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt;
szójaszósz; szirupok és melasz; szezámmagok [fűszerek]; szerecsendió; szendvicsek; szegfűszeg [fűszer];
szegfűbors; szágó; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; sütőpor; süteménytészta; süteményporok;
süteményekhez való tészta; sűrítőszerek főzéshez; spagetti; sörecet; sós palacsintakeverékek; sós palacsinták;
sonkamáz; só élelmiszerek tartósítására; soba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; snack ételek (gabona alapú -);
salátaöntetek; sajtburgerek [szendvicsek]; sáfrány [ételízesítő]; rizssütemény; rizs rágcsálnivalók; rizs alapú
rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen
[japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; propolisz; profiterol; pralinék; pótkávé; pizza; piccalilli (zöldséges, fűszeres
szósz); petits fours [sütemény]; pesto [szósz]; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; pattogatott kukorica;
pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; paradicsomszósz; panírkeverékek; pálmacukor; palacsinták; onigiri
[rizsgolyók]; nyers tészták; nugát; növényi készítmények pótkávéként való használatra; narancsvirágvíz ízesítési
célokra; müzli; mustárliszt; mustár; moszat tea; metélt tészta, nudli, galuska; méz; metélttészta-alapú készételek;
mentolos cukorkák; menta cukrászati használatra; méhpempő; marinádok [fűszeres pácok]; marcipán massza;
marcipán; mandulás édességek; maláta emberi fogyasztásra; malátacukor, maltóz; makaróni; majonéz; magas
protein tartalmú gabonaszeletek; macaron [mandulás cukrászsütemény]; lisztből készült tészták; lisztalapú
gombócok; liszt; lepények; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő
rágógumi; laksa; kuszkusz [búzadara]; kurkuma; kukorica, sült; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica, darált;
kukoricadara; kruton (pirított zsemlekocka); krumplialapú lepénykenyerek; kristályosított kandiscukor;
kötőanyagok kolbászhoz; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kovász; konyhasó; kókuszos macaronok;
kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kétszersültek; ketchup [szósz]; kerti gyógynövények,
tartósított [ízesítőszerek]; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyér; kekszek, rágcsálnivalók; kávé tejjel; kávé,
pörköletlen; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé; karamellkrém [karamellizált tejkrém];
karamellák [cukorkák]; kapribogyók; kandiscukor; kamilla-alapú italok; kakaóitalok tejjel; kakaóalapú italok;
kakaó; jiaozi (töltött tésztagombócok); jég, természetes vagy mesterséges; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák,
pálcikás jégkrémek; jégkockák; jégkása édes vörösbabbal; jeges tea; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve
illóolajok]; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; húspuhító szerek, háztartási használatra; durva árpaliszt; ecet;
édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír;
ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz;
esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;
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étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként

rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj
[fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz;
földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények;
gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén [sikér]
étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,
mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös
zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa;
harissa [ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték.
32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,
alkoholmentes; árpabor [sör]; energiaitalok; citromos sör [shandy]; asztali vizek; ásványvíz [italok]; zöldséglevek
[italok]; üdítőitalok; vizek [italok]; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; pasztillák
szénsavas italokhoz; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; mustok;
szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas víz;
szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k
[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörcefre; sörbetek [italok]; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; sörök; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek;
gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; lítiumos vizek; kvasz [alkoholmentes ital];
limonádék; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; malátacefre; malátasör; méz
alapú alkoholmentes italok; komlókivonatok sör előállításához; szőlőmust.
33

Szeszes italok; szaké; vodka; whisky; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök;

lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; alkoholos
esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); aperitifek; arak [rizspálinka];
brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes
italok]; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok;
gyümölcstartalmú alkoholos italok; gin; borok.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal
kapcsolatban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási
szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák;
árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója
sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési
szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások
beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;
fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi
szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kisés nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások
[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk
számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek
és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció
és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
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tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások
művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;
közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy
kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran
közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés
[telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási
műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások
hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása
kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti
információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti
könyvvizsgálat; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel
kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók
számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási
megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés
kereskedelmi vagy reklám célokra.
41

Zeneszerzés; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása;

versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása;
vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése;
videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások
eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; színpadi díszletek
kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve
reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács
szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; sado
oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott
M1519

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal
nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szépségversenyek szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; múzeumi
szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; művészeti
alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése;
oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók
számára; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;
gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák
levezetése; időmérés sporteseményeken; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; jelbeszéd fordítása; jegyirodai
szolgáltatások [szórakoztatás]; játéktermi szolgáltatások nyújtása; játékkölcsönzés; iskolák által nyújtott oktatási
szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; karaoke szolgáltatások nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás;
könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;
levelező tanfolyamok; aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];
állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése;
beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató
rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók
szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub
szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések
szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató
vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési
célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;
golflétesítmények üzemeltetése.
( 111 ) 237.995
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 03634
( 220 ) 2021.10.22.
( 732 ) DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 16

Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez;

almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők;
asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek; bankjegyek;
bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok;
bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos
vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok
[papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek;
ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék
kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák
címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekk-könyv borítók;
csipeszes felírótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;
csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; csomagolások, borítások
palackokhoz papírból vagy kartonból; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű vonalzók
rajzoláshoz; diagramok; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák,
galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák;
értesítő kártyák; érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések,
borítók [papíráruk]; fényképtartók; fényképek [nyomtatott]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek;
fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;
festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy
anélkül; festőállványok; festővásznak; folyóiratok; gémkapocs; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;
földrajzi térképek; földgömbök; formanyomtatványok, űrlapok; formák modellező agyagokhoz [művészeti
anyagok]; ívek [papíráruk]; iskolaszerek [papíráruk]; írótábla törlők; írószertartók [készletek]; írószerek; írólap,
írópapír; írókréta; írókészletek [papíráruk]; írógépszalagok, festékszalagok; íróecsetek; íróeszközök;
írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos; írógéphengerek; irodai
lyukasztógépek; irodai nedvesítők; irodaszer szekrények [irodai berendezések]; irodagépek borítékok lezárására;
irattartók [papíráru]; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai
kapcsok, iratkapcsok; irodai kellékek; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák,
nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú
vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták;
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír;
írásminták; iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; javítófolyadékok [irodai cikkek];
javítószalagok [irodai cikkek]; kromolitográfiák; krétatartók; kréta spray; kötőszalagok [könyvkötészet]; körzők;
könyvtámaszok; könyvlaprögzítők; könyvkötő szövetek; könyvkötő fonalak; képregények; kézikönyvek
[útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;
könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök]; javítótinták
[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós
matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,
kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,
levelezőlapok; metszetek; naptárak; naplófőkönyvek, főkönyvek; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok
modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; modellező anyagok; modellező paszta;
modellező viasz, nem fogászati célokra; mimeográf készülékek és gépek; mutatópálcák, nem elektromos;
litografált műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiai kréta; mappák; laminálók irodai használatra; levélzáró
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öntapadós ragasztókorongok; lemezek metszetek készítéséhez; lyukkártyák jacquard szövőszékekhez; magazinok,

revük [időszaki lapok]; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; zsírpapír, viaszpapír; zenélő
üdvözlőlapok; zászlók papírból; zászlófüzér papírból; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz];
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; vizsgálóasztalokon használt
papír; vonalkód szalagok; vonalzók műszaki rajzokhoz; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;
vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; védőborítók könyvekhez; világító papír; virágcserépburkolók
papírból; viszkózlapok, lemezek csomagolásra; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések];
vízfestmények, akvarellek; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek; tusok; tuskihúzók; tűzőgépek [irodai cikkek];
T-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból; ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők irodai
használatra; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; tinta- és tolltartó állványok; tinták; tintarudak;
toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőceruzák [rotringok]; töltőanyagok
papírból vagy kartonból; többmásolatos papírok [írószer]; tolltörlők; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok;
tolltartó kapcsok, csipeszek; szénceruzák; színes olajnyomatok; színező könyvek; szivargyűrűk; szobrocskák,
figurák papírmaséból; tervrajzok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; szűrőpapír;
szteatit [szabókréta]; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szórólapok; szövegkiemelő tollak; scrapbook
[családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők; söröskorsó alátétek; szabásminták; számítási, számtani
táblázatok; szabókréta; számok [nyomdai karakterek]; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat];
szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;
névkitűzők [irodai kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai
alátétek, nem textilből; nyomdai betűk; nyomtatott kották; nyomtatott publikációk; nyomtatott órarendek,
menetrendek; palatáblák [íráshoz]; palavesszők; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra
rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és
papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; pauszmásolatok; pecsétbélyegek; pauszpapír, szabásminta papír;
rajzok; rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok ételek és
italok díszítéséhez; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; pecsételő
anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból; polimer modellezőagyag; poszterek; postabélyegek; poháralátétek papírból; portrék, arcképek;
ragasztók irodai és otthoni célokra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; prospektusok; radírgumik;
ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; rajzeszközök; rajzkészletek; paletták festőknek; pantográfok
[rajzeszközök]; papírmasnik; papírmasé; papír kávéfilterek; papír-írószer áruk; papír alátétek; papír asztalterítők;
papírból készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászellenőrző szelvények; papírból készült
szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír
felvevőgépekhez; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy
anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírszalagok vagy
lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; papírvágók
[irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek
csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; papírvágó
kések [irodai cikkek]; papírtörölközők; papír; buborékfólia (műanyag -) csomagoláshoz.
25

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

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];
bokacsizmák; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok;
cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók;
csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;
egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak [ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat;
fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek,
fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok,
fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;
harisnyák; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hónaljvédők;
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horgászmellények; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;

izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; kamáslik [lábszárvédők]; judo
egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kalap vázak; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó
ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk;
kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények
[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok,
cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;
míderek; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr ruházat;
nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi ruházat];
overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; papírkalapok
[ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók;
prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött
pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati
cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;
sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők
[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz;
talpak lábbelikhez; talárok; szövetkabátok, felöltők; szőrmebéléses kabátok; szoknyák; szarongok; szárik;
szandálok; svájcisapkák, barettek; strandruházat; strandcipők; teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és
balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák;
valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák
vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.
28

Videojátékok; agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók

[sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbócok
szörfdeszkákhoz; asztali társasjátékok; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak; baba
játszószőnyegek; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; babaruhák; babák;
békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdgolyók; biliárdasztalok;
biliárdasztal mandinerek; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];
bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;
csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];
dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;
drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok
biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;
felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz
gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez;
golfkesztyűk; golftáska-címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló,
mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz;
gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok];
halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; horgászzsinórok, horgászdamilok;
horgászorsók; horgászfelszerelések; horgászbotok; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák;
hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható egységek videojátékok játszásához;
hokiütők; hógömbök; hintalovak; hinták; hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hegymászó hevederek; hótalpak;
húrok, bélhúrok ütőkhöz; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy
horgászathoz; játékállatok; játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékházak;
játékkártyák; játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik,
játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak;
játékszerek; játéktermi video játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;
kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];
kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák
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műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk

[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kifejezetten
sífelszerelésekhez kialakított táskák; kifejezetten szörfdeszkákhoz kialakított táskák; kirakós játékok [puzzle];
kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok; konfetti; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták
biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek
szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök partikhoz; légpisztolyok [játékok];
lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];
matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek
[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók
horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók
sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;
paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik
[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek; parti konfettiágyúk; patkó játékok; patronok durranós
pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; piňaták [édességgel, játékokkal töltött parti kellékek];
ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; poharak kockajátékhoz;
pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok
[játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok
görsíhez; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,
hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; stresszoldó kézi játékok; súlyemelő övek
[sportcikkek]; súlyzók; surfski kajakok; szánkók; szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók [játékszerek];
szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok;
szörfdeszkák; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk; telekommunikációs funkciókkal rendelkező
hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző
berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok;
triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás
kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik;
úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];
vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; vívófegyverek;
vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok szerencsejátékokhoz.
30

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

baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát]
kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra;
búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória
[pótkávé]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer];
csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú
diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok
[habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélékből
készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; zsemlemorzsa; zsemlék; zellersó; zabdara; zab alapú
ételek; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; vanillin [vaníliapótló]; vanília [ízesítőszer]; vajas kekszek
[petit-beurre]; udon [japán metélt]; tükörmáz [tükörglazúr]; tortilla; tésztaöntetek; tésztában sült pástétom;
természetes édesítőszerek; tengervíz főzéshez; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tejszínhabot keményítő
termékek; teák [nem gyógyászati használatra]; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tea alapú italok
tejjel; tea alapú italok; tea; tavaszi tekercs; tápiókaliszt; tápióka; tamarind [ízesítő]; taco; tabulé [arab saláta];
szusi; szörbetek [fagylaltok]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt;
szójaszósz; szirupok és melasz; szezámmagok [fűszerek]; szerecsendió; szendvicsek; szegfűszeg [fűszer];
szegfűbors; szágó; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; sütőpor; süteménytészta; süteményporok;
süteményekhez való tészta; sűrítőszerek főzéshez; spagetti; sörecet; sós palacsintakeverékek; sós palacsinták;
sonkamáz; só élelmiszerek tartósítására; soba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; snack ételek (gabona alapú -);
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salátaöntetek; sajtburgerek [szendvicsek]; sáfrány [ételízesítő]; rizssütemény; rizs rágcsálnivalók; rizs alapú

rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen
[japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; propolisz; profiterol; pralinék; pótkávé; pizza; piccalilli (zöldséges, fűszeres
szósz); petits fours [sütemény]; pesto [szósz]; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; pattogatott kukorica;
pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; paradicsomszósz; panírkeverékek; pálmacukor; palacsinták; onigiri
[rizsgolyók]; nyers tészták; nugát; növényi készítmények pótkávéként való használatra; narancsvirágvíz ízesítési
célokra; müzli; mustárliszt; mustár; moszat tea; metélt tészta, nudli, galuska; méz; metélttészta-alapú készételek;
mentolos cukorkák; menta cukrászati használatra; méhpempő; marinádok [fűszeres pácok]; marcipán massza;
marcipán; mandulás édességek; maláta emberi fogyasztásra; malátacukor, maltóz; makaróni; majonéz; magas
protein tartalmú gabonaszeletek; macaron [mandulás cukrászsütemény]; lisztből készült tészták; lisztalapú
gombócok; liszt; lepények; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő
rágógumi; laksa; kuszkusz [búzadara]; kurkuma; kukorica, sült; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica, darált;
kukoricadara; kruton (pirított zsemlekocka); krumplialapú lepénykenyerek; kristályosított kandiscukor;
kötőanyagok kolbászhoz; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kovász; konyhasó; kókuszos macaronok;
kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kétszersültek; ketchup [szósz]; kerti gyógynövények,
tartósított [ízesítőszerek]; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyér; kekszek, rágcsálnivalók; kávé tejjel; kávé,
pörköletlen; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé; karamellkrém [karamellizált tejkrém];
karamellák [cukorkák]; kapribogyók; kandiscukor; kamilla-alapú italok; kakaóitalok tejjel; kakaóalapú italok;
kakaó; jiaozi (töltött tésztagombócok); jég, természetes vagy mesterséges; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák,
pálcikás jégkrémek; jégkockák; jégkása édes vörösbabbal; jeges tea; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve
illóolajok]; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; húspuhító szerek, háztartási használatra; durva árpaliszt; ecet;
édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír;
ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz;
esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;
étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként
rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj
[fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz;
földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények;
gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén [sikér]
étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,
mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös
zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa;
harissa [ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték.
32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,
alkoholmentes; árpabor [sör]; energiaitalok; citromos sör [shandy]; asztali vizek; ásványvíz [italok]; zöldséglevek
[italok]; üdítőitalok; vizek [italok]; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; pasztillák
szénsavas italokhoz; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; mustok;
szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas víz;
szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k
[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörcefre; sörbetek [italok]; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; sörök; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek;
gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; lítiumos vizek; kvasz [alkoholmentes ital];
limonádék; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; malátacefre; malátasör; méz
alapú alkoholmentes italok; komlókivonatok sör előállításához; szőlőmust.
33

Szeszes italok; szaké; vodka; whisky; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök;

lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; alkoholos
esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); aperitifek; arak [rizspálinka];
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brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes

italok]; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok;
gyümölcstartalmú alkoholos italok; gin; borok.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

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

előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés
[telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási
műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások
hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása
kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti
információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti
könyvvizsgálat; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel
kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók
számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási
megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés
kereskedelmi vagy reklám célokra.
41

Zeneszerzés; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása;

versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása;
vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése;
videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások
eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; színpadi díszletek
kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve
reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács
szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; sado
oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott
oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal
nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szépségversenyek szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; múzeumi
szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; művészeti
alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése;
oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók
számára; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;
gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák
levezetése; időmérés sporteseményeken; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; jelbeszéd fordítása; jegyirodai
szolgáltatások [szórakoztatás]; játéktermi szolgáltatások nyújtása; játékkölcsönzés; iskolák által nyújtott oktatási
szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; karaoke szolgáltatások nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás;
könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;
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levelező tanfolyamok; aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];

állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése;
beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató
rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók
szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub
szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések
szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató
vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési
célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;
golflétesítmények üzemeltetése.
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Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez;

almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők;
asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek; bankjegyek;
bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok;
bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos
vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok
[papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek;
ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék
kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák
címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekk-könyv borítók;
csipeszes felírótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;
csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; csomagolások, borítások
palackokhoz papírból vagy kartonból; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű vonalzók
rajzoláshoz; diagramok; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák,
galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák;
értesítő kártyák; érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések,
borítók [papíráruk]; fényképtartók; fényképek [nyomtatott]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek;
fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;
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festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy

anélkül; festőállványok; festővásznak; folyóiratok; gémkapocs; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;
földrajzi térképek; földgömbök; formanyomtatványok, űrlapok; formák modellező agyagokhoz [művészeti
anyagok]; ívek [papíráruk]; iskolaszerek [papíráruk]; írótábla törlők; írószertartók [készletek]; írószerek; írólap,
írópapír; írókréta; írókészletek [papíráruk]; írógépszalagok, festékszalagok; íróecsetek; íróeszközök;
írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos; írógéphengerek; irodai
lyukasztógépek; irodai nedvesítők; irodaszer szekrények [irodai berendezések]; irodagépek borítékok lezárására;
irattartók [papíráru]; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai
kapcsok, iratkapcsok; irodai kellékek; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák,
nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú
vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták;
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír;
írásminták; iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; javítófolyadékok [irodai cikkek];
javítószalagok [irodai cikkek]; kromolitográfiák; krétatartók; kréta spray; kötőszalagok [könyvkötészet]; körzők;
könyvtámaszok; könyvlaprögzítők; könyvkötő szövetek; könyvkötő fonalak; képregények; kézikönyvek
[útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;
könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök]; javítótinták
[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós
matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,
kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,
levelezőlapok; metszetek; naptárak; naplófőkönyvek, főkönyvek; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok
modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; modellező anyagok; modellező paszta;
modellező viasz, nem fogászati célokra; mimeográf készülékek és gépek; mutatópálcák, nem elektromos;
litografált műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiai kréta; mappák; laminálók irodai használatra; levélzáró
öntapadós ragasztókorongok; lemezek metszetek készítéséhez; lyukkártyák jacquard szövőszékekhez; magazinok,
revük [időszaki lapok]; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; zsírpapír, viaszpapír; zenélő
üdvözlőlapok; zászlók papírból; zászlófüzér papírból; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz];
zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; vizsgálóasztalokon használt
papír; vonalkód szalagok; vonalzók műszaki rajzokhoz; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;
vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; védőborítók könyvekhez; világító papír; virágcserépburkolók
papírból; viszkózlapok, lemezek csomagolásra; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések];
vízfestmények, akvarellek; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek; tusok; tuskihúzók; tűzőgépek [irodai cikkek];
T-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból; ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők irodai
használatra; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; tinta- és tolltartó állványok; tinták; tintarudak;
toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőceruzák [rotringok]; töltőanyagok
papírból vagy kartonból; többmásolatos papírok [írószer]; tolltörlők; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok;
tolltartó kapcsok, csipeszek; szénceruzák; színes olajnyomatok; színező könyvek; szivargyűrűk; szobrocskák,
figurák papírmaséból; tervrajzok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; szűrőpapír;
szteatit [szabókréta]; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szórólapok; szövegkiemelő tollak; scrapbook
[családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők; söröskorsó alátétek; szabásminták; számítási, számtani
táblázatok; szabókréta; számok [nyomdai karakterek]; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat];
szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;
névkitűzők [irodai kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai
alátétek, nem textilből; nyomdai betűk; nyomtatott kották; nyomtatott publikációk; nyomtatott órarendek,
menetrendek; palatáblák [íráshoz]; palavesszők; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra
rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és
papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; pauszmásolatok; pecsétbélyegek; pauszpapír, szabásminta papír;
rajzok; rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok ételek és
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italok díszítéséhez; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; pecsételő

anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy
kartonból; polimer modellezőagyag; poszterek; postabélyegek; poháralátétek papírból; portrék, arcképek;
ragasztók irodai és otthoni célokra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; prospektusok; radírgumik;
ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; rajzeszközök; rajzkészletek; paletták festőknek; pantográfok
[rajzeszközök]; papírmasnik; papírmasé; papír kávéfilterek; papír-írószer áruk; papír alátétek; papír asztalterítők;
papírból készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászellenőrző szelvények; papírból készült
szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír
felvevőgépekhez; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy
anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírszalagok vagy
lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; papírvágók
[irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek
csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; papírvágó
kések [irodai cikkek]; papírtörölközők; papír; buborékfólia (műanyag -) csomagoláshoz.
25

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

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];
bokacsizmák; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok;
cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók;
csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;
egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak [ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat;
fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek,
fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok,
fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;
harisnyák; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hónaljvédők;
horgászmellények; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;
izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; kamáslik [lábszárvédők]; judo
egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kalap vázak; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó
ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk;
kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények
[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok,
cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;
míderek; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr ruházat;
nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi ruházat];
overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; papírkalapok
[ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók;
prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött
pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati
cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;
sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők
[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz;
talpak lábbelikhez; talárok; szövetkabátok, felöltők; szőrmebéléses kabátok; szoknyák; szarongok; szárik;
szandálok; svájcisapkák, barettek; strandruházat; strandcipők; teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és
balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák;
valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák
vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.
28

Videojátékok; agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók

[sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbócok
szörfdeszkákhoz; asztali társasjátékok; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak; baba
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játszószőnyegek; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; babaruhák; babák;

békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdgolyók; biliárdasztalok;
biliárdasztal mandinerek; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];
bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;
csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];
dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;
drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok
biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;
felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz
gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez;
golfkesztyűk; golftáska-címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló,
mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz;
gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok];
halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; horgászzsinórok, horgászdamilok;
horgászorsók; horgászfelszerelések; horgászbotok; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák;
hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható egységek videojátékok játszásához;
hokiütők; hógömbök; hintalovak; hinták; hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hegymászó hevederek; hótalpak;
húrok, bélhúrok ütőkhöz; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy
horgászathoz; játékállatok; játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékházak;
játékkártyák; játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik,
játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak;
játékszerek; játéktermi video játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;
kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];
kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák
műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk
[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kifejezetten
sífelszerelésekhez kialakított táskák; kifejezetten szörfdeszkákhoz kialakított táskák; kirakós játékok [puzzle];
kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok; konfetti; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták
biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek
szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök partikhoz; légpisztolyok [játékok];
lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];
matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek
[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók
horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók
sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;
paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik
[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek; parti konfettiágyúk; patkó játékok; patronok durranós
pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; piňaták [édességgel, játékokkal töltött parti kellékek];
ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; poharak kockajátékhoz;
pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok
[játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok
görsíhez; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,
hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; stresszoldó kézi játékok; súlyemelő övek
[sportcikkek]; súlyzók; surfski kajakok; szánkók; szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók [játékszerek];
szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok;
szörfdeszkák; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk; telekommunikációs funkciókkal rendelkező
hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző
berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok;
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triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás

kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik;
úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];
vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; vívófegyverek;
vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok szerencsejátékokhoz.
30

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

baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát]
kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra;
búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória
[pótkávé]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer];
csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú
diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok
[habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélékből
készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; zsemlemorzsa; zsemlék; zellersó; zabdara; zab alapú
ételek; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; vanillin [vaníliapótló]; vanília [ízesítőszer]; vajas kekszek
[petit-beurre]; udon [japán metélt]; tükörmáz [tükörglazúr]; tortilla; tésztaöntetek; tésztában sült pástétom;
természetes édesítőszerek; tengervíz főzéshez; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tejszínhabot keményítő
termékek; teák [nem gyógyászati használatra]; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tea alapú italok
tejjel; tea alapú italok; tea; tavaszi tekercs; tápiókaliszt; tápióka; tamarind [ízesítő]; taco; tabulé [arab saláta];
szusi; szörbetek [fagylaltok]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt;
szójaszósz; szirupok és melasz; szezámmagok [fűszerek]; szerecsendió; szendvicsek; szegfűszeg [fűszer];
szegfűbors; szágó; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; sütőpor; süteménytészta; süteményporok;
süteményekhez való tészta; sűrítőszerek főzéshez; spagetti; sörecet; sós palacsintakeverékek; sós palacsinták;
sonkamáz; só élelmiszerek tartósítására; soba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; snack ételek (gabona alapú -);
salátaöntetek; sajtburgerek [szendvicsek]; sáfrány [ételízesítő]; rizssütemény; rizs rágcsálnivalók; rizs alapú
rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen
[japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; propolisz; profiterol; pralinék; pótkávé; pizza; piccalilli (zöldséges, fűszeres
szósz); petits fours [sütemény]; pesto [szósz]; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; pattogatott kukorica;
pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; paradicsomszósz; panírkeverékek; pálmacukor; palacsinták; onigiri
[rizsgolyók]; nyers tészták; nugát; növényi készítmények pótkávéként való használatra; narancsvirágvíz ízesítési
célokra; müzli; mustárliszt; mustár; moszat tea; metélt tészta, nudli, galuska; méz; metélttészta-alapú készételek;
mentolos cukorkák; menta cukrászati használatra; méhpempő; marinádok [fűszeres pácok]; marcipán massza;
marcipán; mandulás édességek; maláta emberi fogyasztásra; malátacukor, maltóz; makaróni; majonéz; magas
protein tartalmú gabonaszeletek; macaron [mandulás cukrászsütemény]; lisztből készült tészták; lisztalapú
gombócok; liszt; lepények; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő
rágógumi; laksa; kuszkusz [búzadara]; kurkuma; kukorica, sült; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica, darált;
kukoricadara; kruton (pirított zsemlekocka); krumplialapú lepénykenyerek; kristályosított kandiscukor;
kötőanyagok kolbászhoz; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kovász; konyhasó; kókuszos macaronok;
kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kétszersültek; ketchup [szósz]; kerti gyógynövények,
tartósított [ízesítőszerek]; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyér; kekszek, rágcsálnivalók; kávé tejjel; kávé,
pörköletlen; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé; karamellkrém [karamellizált tejkrém];
karamellák [cukorkák]; kapribogyók; kandiscukor; kamilla-alapú italok; kakaóitalok tejjel; kakaóalapú italok;
kakaó; jiaozi (töltött tésztagombócok); jég, természetes vagy mesterséges; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák,
pálcikás jégkrémek; jégkockák; jégkása édes vörösbabbal; jeges tea; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve
illóolajok]; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; húspuhító szerek, háztartási használatra; durva árpaliszt; ecet;
édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír;
ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz;
esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;
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étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként

rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj
[fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz;
földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények;
gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén [sikér]
étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,
mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös
zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa;
harissa [ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték.
32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,
alkoholmentes; árpabor [sör]; energiaitalok; citromos sör [shandy]; asztali vizek; ásványvíz [italok]; zöldséglevek
[italok]; üdítőitalok; vizek [italok]; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; pasztillák
szénsavas italokhoz; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; mustok;
szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas víz;
szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k
[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörcefre; sörbetek [italok]; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; sörök; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek;
gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; lítiumos vizek; kvasz [alkoholmentes ital];
limonádék; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; malátacefre; malátasör; méz
alapú alkoholmentes italok; komlókivonatok sör előállításához; szőlőmust.
33

Szeszes italok; szaké; vodka; whisky; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök;

lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; alkoholos
esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); aperitifek; arak [rizspálinka];
brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes
italok]; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok;
gyümölcstartalmú alkoholos italok; gin; borok.
35

Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal
kapcsolatban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási
szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák;
árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója
sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési
szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások
beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési
promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;
felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;
fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági
versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,
állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi
szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kisés nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások
[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk
számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek
és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció
és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
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tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok
rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások
művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai
funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;
közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;
közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy
kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati
szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői
tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online
kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és
előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci
tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;
reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára
vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran
közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák
összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;
számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés
[telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási
műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások
hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása
kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti
információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti
könyvvizsgálat; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók
összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,
információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel
kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók
számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási
megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés
kereskedelmi vagy reklám célokra.
41

Zeneszerzés; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása;

versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása;
vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése;
videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások
eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; színpadi díszletek
kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve
reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács
szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; sado
oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott
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oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal
nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; személyes oktatófórumok rendezése és
levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
szépségversenyek szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; múzeumi
szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; művészeti
alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem
letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása
digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése;
oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése
[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók
számára; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;
gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;
hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák
levezetése; időmérés sporteseményeken; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; jelbeszéd fordítása; jegyirodai
szolgáltatások [szórakoztatás]; játéktermi szolgáltatások nyújtása; játékkölcsönzés; iskolák által nyújtott oktatási
szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; karaoke szolgáltatások nyújtása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás;
könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;
levelező tanfolyamok; aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];
állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése;
beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató
rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók
szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub
szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő
előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések
szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató
vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;
filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;
filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési
célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;
golflétesítmények üzemeltetése.
( 111 ) 237.997
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 03645
( 220 ) 2021.10.22.
( 732 ) "FE-ZO" Kereskedelmi Kft., Szentgotthárd (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

Sörök és sörtermékek.

( 111 ) 237.998
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 03107
( 220 ) 2021.08.25.
( 732 ) OCEAN FOOD Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Naszádos és Prónay 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; étkezési olajok és zsírok.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 237.999
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 02936
( 220 ) 2021.08.02.
( 732 ) Fejér Market Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) LXNhome
( 511 ) 9

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

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

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

37

Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezésével

kapcsolatos tájékoztatás; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések
zavarmentesítése; elektromos készülékek üzembe helyezése; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési
szolgáltatások; elektromos világító- és áramellátó rendszerek üzembe helyezése; elektronikus kommunikációs
hálózatok üzembe helyezése; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési
szolgáltatások; világítóberendezések telepítése; vezeték nélküli távközlési berendezések és vezeték nélküli helyi
hálózatok üzembe helyezése; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.
42

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 238.000
( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 03626
( 220 ) 2021.10.21.
( 732 ) Szakács Tamás János, Debrecen (HU)
( 541 ) Picasso bagett
( 511 ) 30

Pékáru, nevezetesen kenyér, kalács, friss péksütemények, kifli, zsemle, édes péksütemények, sós

péksütemények, töltetlen péksütemények, töltött péksütemények, fagyasztott péksütemények, elősütött
péksütemények, tartósított péksütemények, felületkezelt péksütemények; frissen sütött, fagyasztott, elősütött,
tartósított lepények, piték, piták, pirogok, pizzalapok, pizzák; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított
hamburgerzsemlék; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított hot dog kiflik; frissen sütött, fagyasztott,
elősütött, tartósított cereália alapú szendvicsalapok; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított tortillák,
taco-k, lángosok; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított bagel-ek, paninik; frissen sütött, fagyasztott,
elősütött, tartósított fánkok, palacsinták, gofrik, gombócok, knédlik; frissen sütött, fagyasztott, elősütött,
cukrászáru, nevezetesen cukrászsütemények, gyümölccsel töltött cukrásztermékek, piték, torták, kekszek
(aprósütemények), fagyasztott cukrászsütemények.
( 111 ) 238.001
( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 03633
( 220 ) 2021.10.22.
( 732 ) Premed Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; optikai szűrők,

szemüvegek, szemüvegkeretek, fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;
napszemüvegek; szemlencsék, szemüveg-lencsés eszközök; szemüveglencsék, kontaktlencsék, műlencsék,
szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek)
és számítógépprogramok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti
elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthető); készülékek szemüvegek megválasztásához a látóképesség
függvényében a számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti
termékekkel kapcsolatban; számítógépes szemvizsgálat, programok készítése, adatfeldolgozás.
44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, szemészeti szolgáltatások, optikai

szolgáltatások, optikus szolgáltatások; optikai és szemészeti konzultáció, szaktanácsadás és információnyújtás;
optikai és szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.
( 111 ) 238.002
( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 02926
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( 220 ) 2021.08.02.
( 732 ) Suhajda Tamás, Wilen bei Wollerau (CH)
( 740 ) Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Acélhuzalok; acéllemezek; acél nyers, vagy félig megmunkált állapotban; acélötvözetek; öntött acél;

betonacél, acélháló, drótháló; acélpászma; feszítőpászma; síkháló; acélcsövek; bordástekercs /betonacél tekercs/;
köracél; zárt szelvény; konténerháló; 3D kerítés; húzott acélszeg; acélhaj; laposacél; szögacél, kivéve: póznák;
árbócok; oszlopok fémből vagy acélból; fémpóznák elektromos távvezetékekhez; támoszlopok, cölöpök fémből.
35

Áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak /fogyasztói tanácsadás/; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók
tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára.
( 111 ) 238.003
( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 02760
( 220 ) 2021.07.14.
( 732 ) Móré András, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek; cipők; fejfedők.
Szórakoztatás; zenekari szolgáltatás; nyilvános előadás; hangfelvétel készítés; hangfelvételi szolgáltatások;

audio-video multimédia gyártás.
( 111 ) 238.004
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 03629
( 220 ) 2021.10.21.
( 732 ) WEINER PÉTER, Budapest (HU)
Seven Stars Kft., BUDAPEST (HU)
( 541 ) Gems&Soul
( 511 ) 14

Drágakőből vagy féldrágakőből készült figurák; drágakövek és féldrágakövek; féldrágakövek;

féldrágakövek és drágakövek; féldrágakövekből készült divatékszerek; féldrágakövekből készült szobrocskák;
műkövek [drágakövek és féldrágakövek]; nemesfém mandzsettagombok féldrágakövekkel; nemesfémből, drágavagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont díszek; nemesfémből készült mandzsettagombok
féldrágakövekkel.
42

Féldrágakövek azonosítása.

( 111 ) 238.005
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( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 03631
( 220 ) 2021.10.22.
( 732 ) PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; optikai szűrők,

szemüvegek, szemüvegkeretek, fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;
napszemüvegek; szemlencsék, szemüveg-lencsés eszközök; szemüveglencsék, kontaktlencsék, műlencsék,
szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek)
és számítógépprogramok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti
elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthető); készülékek szemüvegek megválasztásához a látóképesség
függvényében a számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti
termékekkel kapcsolatban; számítógépes szemvizsgálat, programok készítése, adatfeldolgozás.
44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, szemészeti szolgáltatások, optikai

szolgáltatások, optikus szolgáltatások; optikai és szemészeti konzultáció, szaktanácsadás és információnyújtás;
optikai és szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.
( 111 ) 238.006
( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 03632
( 220 ) 2021.10.22.
( 732 ) Premed Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; optikai szűrők,

szemüvegek, szemüvegkeretek, fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;
napszemüvegek; szemlencsék, szemüveg-lencsés eszközök; szemüveglencsék, kontaktlencsék, műlencsék,
szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek)
és számítógépprogramok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti
elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthető); készülékek szemüvegek megválasztásához a látóképesség
függvényében a számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti
termékekkel kapcsolatban; számítógépes szemvizsgálat, programok készítése, adatfeldolgozás.
44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, szemészeti szolgáltatások, optikai

szolgáltatások, optikus szolgáltatások; optikai és szemészeti konzultáció, szaktanácsadás és információnyújtás;
optikai és szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.
( 111 ) 238.007
( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 03664
( 220 ) 2021.10.25.
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( 732 ) SIP Food Nonprofit Kft., Fülöp (HU)

( 541 ) MannaStick
( 511 ) 31

Kutya jutalomfalatok; rágcsálnivaló táplálék házi kedvenceknek; táplálék házi kedvenceknek.

( 111 ) 238.008
( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 04213
( 220 ) 2021.12.15.
( 732 ) Bartha Zsolt, Diósd (HU)
Kovács Áron, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés, szakmai képzés, animációs szolgáltatások.

( 111 ) 238.009
( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 04215
( 220 ) 2021.12.15.
( 732 ) Lovász Tamás, Nagymányok (HU)
( 546 )
( 511 ) 28

Rollerek.

( 111 ) 238.010
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 03831
( 220 ) 2021.11.13.
( 732 ) Nébald Alexandra Dalma, Üröm (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 541 ) Nébald Alexandra Izgő-Mozgó Torna
( 511 ) 41

Szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; gyermek

kalandjátszótér szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek számára
nyújtott szórakoztató szolgáltatások; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; oktatási szolgáltatások
nyújtása gyermekek számára játszócsoportok útján; sport- és szabadidős tevékenységek; sportedzői tevékenység;
sport- és fitneszszolgáltatások; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatói szolgáltatások;
sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sportversenyek és sportesemények szervezése; gyermekek szellemi
képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tornatanítás; torna oktatás; egészség klubok és
tornatermek szolgáltatásai; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; tornával kapcsolatos online tájékoztatás
weboldalon keresztül; tornaórák tartása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; audio- és vizuális média
biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; sporttevékenységek oktatása; sporttal kapcsolatos tájékoztató
szolgáltatás; sportoktatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása;
testi egészség oktatás; coaching.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos információnyújtás;

gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás.
( 111 ) 238.011
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 03832
( 220 ) 2021.11.13.
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( 732 ) Kis-Záhonyi Diána, Budapest (HU)

( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
35

Csokoládé édességek; csokoládédesszertek; csokoládé.
A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: csokoládé édességek, csokoládédesszertek, csokoládé.
( 111 ) 238.012
( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 03839
( 220 ) 2021.11.15.
( 732 ) HOME AT HOME Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 541 ) Furnish - kulcsrakészből otthonkész
( 511 ) 42

Épületek belső tervezési szolgáltatásai; lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások

[épületbelsők]; tanácsadási szolgáltatások épületek tervezésével kapcsolatban; tervezési szolgáltatások
lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési
információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs
szolgáltatások.
( 111 ) 238.013
( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 03840
( 220 ) 2021.11.15.
( 732 ) HOME AT HOME Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 541 ) Kulcsrakészből otthonkész
( 511 ) 42

Épületek belső tervezési szolgáltatásai; lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások

[épületbelsők]; tanácsadási szolgáltatások épületek tervezésével kapcsolatban; tervezési szolgáltatások
lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési
információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs
szolgáltatások.
( 111 ) 238.014
( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 03841
( 220 ) 2021.11.15.
( 732 ) Cziráki Kitti, Balatonfűzfő (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 111 ) 238.015
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( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 03844
( 220 ) 2021.11.16.
( 732 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Vámosszabadi (HU)
( 546 )
( 511 ) 45

Jogi tanácsadás és képviselet; előadói jogokkal kapcsolatos engedélyezési szolgáltatások [jogi

szolgáltatások]; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; fényképek használatával kapcsolatos
licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmek, televíziós műsorok és videók engedélyeztetése [jogi
szolgáltatások]; filmekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekkel, televíziós műsorokkal,
videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások;
filmekhez, televíziós és videó produkciókhoz kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmes szerzői
jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes, televíziós, színházi és zenei produkciókkal
kapcsolatos szerzői jog védelmére és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások; franchise koncepciók
engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; ipari tulajdonjogok és
szerzői jogok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával
kapcsolatos jogi szolgáltatások; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és hasznosítása engedélyeztetés
útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogi szolgáltatások; joggal,
jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi és igazságügyi kutató
szolgáltatások a szellemi tulajdon területén; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi
kutatás; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével és
megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások;
szellemi tulajdon engedélyezése a szerzői jogok területén [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon engedélyezése a
védjegyek területén [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások;
szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos
jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos
jogi szolgáltatások; védjegy monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];
védjegyek regisztrálásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi tanácsadási célra.
( 111 ) 238.016
( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 04006
( 220 ) 2021.11.24.
( 732 ) Veszprémi Szakképzési Centrum, Veszprém (HU)
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, Zalaegerszeg (HU)
Siófoki Szakképzési Centrum, Siófok (HU)
( 740 ) Király György, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Vendéglátással kapcsolatos oktatás; etikett oktatás; oktatás, tanítás; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási

szolgáltatások; illemszabályokkal kapcsolatos oktatás; képzés és oktatás; borkóstolás [oktatási szolgáltatások];
oktatási és képzési szolgáltatások; tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben; felszolgálással kapcsolatos
oktatási szolgáltatások; tanfolyamokat biztosító oktatási létesítmények szolgáltatásai; éttermi szolgáltatások
nyújtásával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások;
borkóstolók szervezése és lebonyolítása oktatási célokból; tanfolyamszervezés; tanfolyamok szervezése;
tanfolyamok, képzések; idegenforgalommal kapcsolatos tanfolyamok; tanfolyamok, képzések szervezése; utazási
ágazattal kapcsolatos tanfolyamok; utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 238.017
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( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 04009
( 220 ) 2021.11.24.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 541 ) ZEKRON
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 238.018
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 04010
( 220 ) 2021.11.24.
( 732 ) Lukács József, Eger (HU)
( 740 ) Dr. Halmos András, Eger
( 541 ) Tisztán a legjobb!
( 511 ) 37

Belső terek takarítása; boltok takarítása; bűnügyi helyszínek takarítása; építkezési telkek takarítása,

tisztítása; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek ipari takarítása;
épülethomlokzat tisztítás, takarítás; fürdőkádak takarítása, tisztítása; gyárak szerződéses takarítása; gyárak,
üzemek takarítása; házak, lakások takarításához kapcsolódó háztartási szolgáltatások; háztartási szolgáltatások
[takarítási szolgáltatások]; helyszínek takarítása rendezvények előtt és után; hulladék eltávolítása [takarítási
szolgáltatás]; hulladékeltávolítás [takarítás, tisztítás]; ipari takarítási szolgáltatások; ipari telephelyek tisztítása,
takarítása; ipari tisztítással kapcsolatos takarítási szolgáltatások; irodaépületek és kereskedelmi helyiségek
takarítása; irodák szerződéses takarítása; iskolák takarítása; járművek professzionális külső/belső takarítása;
kereskedelmi helyiségek tisztítása, takarítása; kiállítási standok takarítása; klubok szerződéses takarítása;
kórházak takarítása; középületek takarítása; közterületek takarítása; lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása;
lakóházak takarítása; mobil egészségügyi létesítmények takarítása, tisztítása; nyilvános illemhelyek takarítása;
otthoni takarítás; padlásterek takarítása; rakodóterek, rakterek takarítása, tisztítása; szabadidőközpontok
szerződéses takarítása; szállodák takarítása; takarításhoz kapcsolódó tájékoztatás, tanácsadás és szaktanácsadás;
takarítási szolgáltatások; városi területek takarítása; akusztikus mennyezetek tisztítása; átereszek tisztítása;
bányászati berendezések karbantartása és tisztítása; belső terek tisztítása; épületek belső és külső tisztítása;
épületek belső felületeinek tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé]; épületek külső tisztításával kapcsolatos
információszolgáltatás; épületek tisztításával kapcsolatos információszolgáltatás; esőcsatornák kitakarítása és
tisztítása; falfelületek tisztítása; felületek homoksugaras tisztítása; fémfelületek abrazív, koptatásos tisztítása;
fémfelületek víz alatti koptató szemcseszórásos tisztítása; fényezés (tisztítás); finomítóiparban használt
csővezeték-rendszerek tisztítása; gépek tisztítása; gépjármű tisztítás és fényezés; gépjárművek teljeskörű
tisztítása; gépkocsi tisztítás és autómosás; gyáriparban használt csővezeték-rendszerek tisztítása; gyűjtőtartályok
tisztítása; háztartási eszközök tisztítása; háztartási textíliák tisztítása; hengeres víztartályok tisztítása; higiénikus
tisztítás [épületek]; higiénikus tisztítás [fürdők, fürdőkádak]; higiénikus tisztítás [járművek]; higiénikus tisztítás
[medencék]; higiénikus tisztítás [mobil építmények]; homokcsiszolással végzett tisztítási szolgáltatások; ipari
kazánok, bojlerek, vízmelegítők tisztítása; ipari kötélzettel végezhető tisztítás; ipari üzemek tisztítása;
irodatakarítással kapcsolatos tisztítási szolgáltatások; járművek tisztítása; kárpitozott bútorok tisztítására szolgáló
gépek bérbeadása; kazánok tisztítása és javítása; kelmék tisztítása; kiszóródás, kiömlés tisztítása; kőfalazat
tisztítása; külső falfelületek tisztítása; külső hajófedélzetek tisztítása; lábbelik tisztítása; lábtörlők tisztítása;
légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionáló-tisztítási szolgáltatások; madarak okozta szennyeződés
tisztítása épületekről; mennyezetfelületek tisztítása; mozgatható, mobil szerkezetek tisztítása; műemlék tisztítás;
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nem fém felületek abrazív, koptatásos tisztítása; nem fémes felületek víz alatti koptató szemcseszórásos tisztítása;

padlóburkolatok tisztítása; padlófelületek tisztítása; repülőgépek külső és belső tisztítása; repülőtéri külső
kifutópályák, leszállópályák tisztítása; rolók, zsaluk tisztítása; ruha tisztítása; súrolással, koptatással végzett
tisztítási szolgáltatások; szárazföldi gépjárművekkel kapcsolatos tisztítási szolgáltatások; személygépkocsik
tisztítása; szennyvízcsövek tisztítása; szőnyegek tisztítása; szőnyegpadló és szőnyeg tisztítás; szőnyegpadlók és
szőnyegek tisztításával kapcsolatos információszolgáltatás; szőrmék ápolása, tisztítása és javítása; szövet, textil,
bőr, szőrme és a belőlük készült áruk tisztítása és karbantartása; tárolótartályok tisztítása; tartályok tisztítása;
úszómedencék tisztítása; villanymotorok tisztítása; vízellátó csővezetékek tisztítása; víztartályok tisztítása;
vízvezeték rendszerek tisztítása; épületek mosása; fehérnemű mosása; kasmírgyapjú mosása; kötöttáru mosása;
mosás; mosodai mosási és szárítási szolgáltatások nyújtása; nagynyomású mosási szolgáltatások; repülők mosása;
ruhák mosása; szövött áruk mosása; textil méteráru mosása; textilek mosása.
( 111 ) 238.019
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 04013
( 220 ) 2021.11.24.
( 732 ) Gieszer-Füredi Eleonóra, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
41

Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető média; média tartalmak.
Online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online, nem

letölthető videók biztosítása; tornával kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; torna oktatás;
tornaórák tartása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; audio- és vizuális média biztosítása
kommunikációs hálózatokon keresztül; sporttevékenységek oktatása; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás;
sportoktatás; sport- és szabadidős tevékenységek; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; képzés, tanítás
és oktatás biztosítása; képzés és oktatás; webináriumok szervezése; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok
megjelentetése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; workshopok és szemináriumok
rendezése; testi egészség oktatás; coaching [tréning].
44

Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; szülés utáni

gondozási szolgáltatások nők számára; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; táplálkozási tanácsadási és
tájékoztatási szolgáltatások.
( 111 ) 238.020
( 151 ) 2022.06.13.
( 210 ) M 21 04014
( 220 ) 2021.11.24.
( 732 ) tOURmix Delivery Bt., Budapest (HU)
( 541 ) tOURmix
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 111 ) 238.021
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 04015
( 220 ) 2021.11.25.
( 732 ) FH Service Kft., Gödöllő (HU)
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( 546 )

( 511 ) 4
7

Biológiai eredetű tüzelőanyagok, üzemanyagok.
Anyagtömörítő gépek; letekercselő gépek; letekercselők [gépek]; lehúzó gépek; axiál szivattyúk; centrifugál

szivattyúk; diffúziós szivattyúk; elektromos szivattyúk; elszívó szivattyúk; fordulatszám-szabályozott szivattyúk;
folyadék szivattyúzó berendezések; fogaskerék-szivattyúk; hordalék szivattyúk; hidraulikus szivattyúk;
forgódugattyús szivattyúk; magas hőmérsékletű szivattyúk; nagynyomású szivattyúk; rotációs
fogaskerék-szivattyúk; rotációs szivattyúk; szervovezérlésű hidraulikus szivattyúk; szivattyúk; szivattyúk
[gépek]; szivattyúk lapátkerekei; szivattyúmotor szerelvények; szivattyúzó berendezések [gépek]; volumetrikus
forgó fogaskerék-szivattyúk; villanymotoros szivattyúegységek; térfogat kiszorításos szivattyúk.
( 111 ) 238.022
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 04016
( 220 ) 2021.11.25.
( 732 ) Duna Televízió Dolgozóinak Szakszervezete, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus

publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások,
illetve szövegek írása; hírlevélkiadási szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; fényképek
közzététele; ismertetők kiadása; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat);
multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; nem reklámcélú szövegek publikálása; online
kiadói szolgáltatások; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; podcastok létrehozása [írása];
riporteri szolgáltatások; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra;
szövegek kiadása elektronikus média formájában; tudományos munkák közzététele; blogírási szolgáltatások;
tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; szövegek kiadása, nem hirdetési célokra.
( 111 ) 238.024
( 151 ) 2022.06.14.
( 210 ) M 21 02894
( 220 ) 2021.07.28.
( 732 ) Optima Forma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 17
35

Tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok: purhab, pisztolyhab, szilikon tömítő, akril tömítő, építési ragasztó.
Tömítő- és ragasztóanyagok kis- és nagykereskedelmi forgalmazása, e termékek elektronikus kereskedelme,

web-áruház útján történő értékesítése.
( 111 ) 238.025
( 151 ) 2022.06.14.
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( 210 ) M 21 03833
( 220 ) 2021.11.13.
( 732 ) Lengyel Eszter, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Könyvek; nyomtatott könyvek, magazinok, újságok és egyéb papíralapú média; nyomtatott publikációk.
Reklámozás a turizmus és utazás terén; marketing-szolgáltatások az utazás területén; utazási ágazattal

kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; üzletvezetési konzultáció üzleti utazás
terén; üzleti információk; reklám és marketing szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások; reklámszövegek írása;
reklámszövegek megjelentetése; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívásához kapcsolódóan a helyi
vásárlás előnyeire vonatkozóan; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való
reklámozása; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; médiakapcsolati szolgáltatások;
reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; üzleti információk nyújtása a
közösségi média területén; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; szórólapok,
brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok
szervezése; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvek,
nyomtatott könyvek, magazinok, újságok és egyéb papíralapú média, nyomtatott publikációk.
38

Kommunikáció online blogokon keresztül; multimédiás tartalmak interneten keresztül történő továbbítása;

online adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; online fórumok biztosítása; online kommunikációs
szolgáltatások.
39

Városnézés [turizmus]; turisztikai és utazási információnyújtás; interneten elérhető turisztikai

információnyújtás; a szállítás és az utazások szervezése; elektronikus úton történő, utazással és szállítással
kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos
tájékoztatás; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások repülőgéppel gyakran utazók
számára; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz,
utazásokhoz; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; helyfoglalási szolgáltatások [utazás];
idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; információszolgáltatás utazással kapcsolatban; interneten
keresztül történő utazással kapcsolatos információk biztosítása; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások
utazáshoz; mobil távközlési készülékeken és eszközökön keresztül történő szállítási és utazási információk
biztosítása; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; szállítással és utazással kapcsolatos információnyújtás;
számítógépes utazás foglalási szolgáltatások; számítógépes utazási információ biztosítás; szolgáltatások utazással
kapcsolatos információk biztosításához; túrák, utazások biztosítása; utazás elektronikus úton történő tervezése,
szervezése és lefoglalása; utazás- és nyaralásszervezés; utazás és szállítás elektronikus úton történő tervezése és
lefoglalása; utazás és utasok szállítása; utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással
kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazás szervezése és lefoglalása; utazás tervezése,
megszervezése és lefoglalása; utazás utazási irodákon keresztül történő lefoglalása; utazásfoglalási- és
megrendelési szolgáltatások; utazásfoglalási szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazási
idegenvezetési szolgáltatások; utazási információ; utazási információszolgáltatás; utazási irodai szolgáltatások,
utazásszervezés; utazási jegyeladási szolgáltatások; utazási jegyfoglalási szolgáltatások; utazási szaktanácsadás;
utazási szolgáltatások; utazási ügynökségi szolgáltatások üzleti utakhoz; utazási útvonalakkal kapcsolatos
információk nyújtása; utazások szervezése; utazások szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése; utazások,
túrák szervezése; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása; utazással kapcsolatos foglalások
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lebonyolítása; utazással kapcsolatos információk szolgáltatása; utazással kapcsolatos számítógépes információs

szolgáltatások; utazással kapcsolatos szaktanácsadás és tájékoztatás; utazásszervezés; utazásszervezés,
kirándulásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés [ügynökség]; utazástervezési szolgáltatások;
útvonal tervezési tanácsadás utazáshoz; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások; menetrenddel
kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások; közlekedési menetrendekkel kapcsolatos információs szolgáltatások.
41

Online, nem letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése;

elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes
publikációja; könyvek publikálása és kiadása.
( 111 ) 238.029
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03537
( 220 ) 2021.10.13.
( 732 ) Efendioglu Demirhan, Dabas (HU)
( 740 ) dr. Jakab János, Budapest
( 541 ) EFENDIOGLU
( 511 ) 29

Hús, húskivonat.

( 111 ) 238.030
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03499
( 220 ) 2021.10.07.
( 732 ) B. Nagy Norbert, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TRICHOCENTER BNN
( 511 ) 3

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

esszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és
csiszolószerek.
( 111 ) 238.031
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03378
( 220 ) 2021.09.24.
( 732 ) Alight Solutions LLc, Lincolnshire, Illinois (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ALIGHT
( 511 ) 35

Outsourcing szolgáltatások a munkavállalói juttatási tervek adminisztrációja, a

humánerőforrás-menedzsment, a munkavállalói kompenzáció és az üzleti folyamatok kezelésének területén;
munkaerő-gazdálkodással összefüggő tanácsadás és tanácsadói szolgáltatás; munkaerő-gazdálkodással,
foglalkoztatással, emberi erőforrásokkal és a humánerőforrás menedzsmenttel kapcsolatos információk nyújtása;
tanácsadási szolgáltatások a munkavállalói juttatási tervek adminisztrációja terén; adatgyűjtés és -elemzés a
munkavállalói juttatások, a humánerőforrás-menedzsment, a munkavállalói kompenzáció, az információs
rendszerek és az üzleti folyamatok irányításának területén; internetes portál biztosítása a munkavállalói juttatások,
a humánerőforrás-menedzsment, a munkavállalói kompenzáció, az információs rendszerek és az üzleti
folyamatok kezelésének területén; üzleti kutatások és felmérések készítése a munkavállalói juttatások, a
humánerőforrás-menedzsment, a munkavállalói kompenzáció és az üzleti folyamatok irányítása terén; üzleti
tanácsadó szolgáltatások az üzleti átalakító rendszerek, a munkavállalói juttatások, a tehetséggondozás, a humán
erőforrás, a munkavállalói kompenzáció, valamint az üzleti folyamatok tervezésével, átalakításával,
integrálásával, irányításával, adminisztrációjával, telepítésével, konfigurálásával és üzemeltetésével kapcsolatos,
M1547

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
szoftver mint szolgáltatás (SAAS), illetve felhőalapú szoftverrendszerek tekintetében.

36

Munkavállalói juttatási programok pénzügyi irányítása; pénzügyi konzultáció és - tanácsadási

szolgáltatások.
42

Szoftver mint szolgáltatás (SAAS), illetve a felhőalapú szoftverrendszerek telepítése, integrálása,

konfigurálása, adminisztrációja és üzemeltetése a munkavállalói juttatások, a humánerőforrás-menedzsment, a
munkavállalói kompenzáció és az üzleti folyamatok kezelésének területén; informatikai tanácsadó szolgáltatások
a "szoftver mint szolgáltatás" (SAAS), illetve a felhőalapú szoftverrendszerekkel kapcsolatos munkavállalói
juttatások, a humánerőforrásmenedzsment, a humánerőforrás, a munkavállalói kompenzáció és az üzleti
folyamatok kezelésének területén.
( 111 ) 238.032
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03186
( 220 ) 2021.09.06.
( 732 ) Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Szarvas (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális tevékenységek, fesztiválok szervezése, szakmai rendezvények szervezése.

( 111 ) 238.033
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03015
( 220 ) 2021.08.12.
( 732 ) Magyar Helsinki Bizottság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Képzések, alkotóműhelyek, konferenciák, szemináriumok és eszmecserék szervezése és lebonyolítása;

gyakorlati képzés; klubszolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú
szövegek publikálása.
42

Szakszövegek írása; tudományos kutatás.

( 111 ) 238.035
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 02502
( 220 ) 2021.06.23.
( 732 ) Mayer Ádám, Debrecen (HU)
( 740 ) Buga Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
32

Vitaminkészítmény dohányosoknak.
Üdítőital.
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( 111 ) 238.036
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 01510
( 220 ) 2021.04.13.
( 732 ) XEGONA TRADING CO. Limited, Nicosia (CY)
( 740 ) Vízvári Andrea, Színesászmédia Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokkal készült termékek, amelyek ebbe az osztályba tartoznak; nyomdaipari

termékek; újságok, magazinok, könyvek; oktatási és információs eszközök; könyvkötészeti anyagok; fényképek;
papíráruk; ragasztóanyagok papírhoz és papírárukhoz vagy háztartási célra; anyagok művészek részére; ecsetek;
íróeszközök és irodai cikkek (kivéve bútorok); szintetikus csomagolóanyagok, amelyek ebbe az osztályba
tartoznak; nyomdai betűk; klisék.
35

Reklámozás, különösen tv-reklámozás, online reklámozás számítógépes hálózaton; rádióreklámozás;

hirdetések levélben megrendelve; szabadtéri hirdetés; nyomdai és internetreklámozás; reklámügynökség
szolgáltatásai; reklámhely bérbeadása az interneten; marketing mások számára, digitális hálózatokon is
(webvertising), piackutatás és elemzés; internetes reklámozás mások számára; reklámozási intézkedések
tervezése és készítése; marketing; TV-marketing; cégek bemutatása az interneten és más média útján; minták
szétosztása reklámozási célból, eladási propaganda; közönségszolgálat; áruk bemutatása reklámozási célból;
reklámozási események szervezése; üzletvezetés mások részére; multimédiás ügynökség szolgáltatásai,
nevezetesen cégek bemutatása az interneten és más médiumok útján; eladási propaganda; közönségszolgálat; áruk
bemutatása reklámozási célból; áruk és szolgáltatások bemutatása; kiállítások és vásárok szervezése kereskedelmi
és reklámozási célból; vásárok szervezése ipari vagy reklámozási célból.
41

Nyomtatványok kiadása és szerkesztése (kivéve reklámozási célból), különösen újságoké, magazinoké és

könyveké, valamint oktatási és információs anyagoké, mindegyik magában foglalja a felvett hang és képi
információk formáját elektronikus formában is és az internet útján is; elektronikus újságok, könyvek és
magazinok (nem letölthetők) online publikálása; hang- és TV-stúdió szolgáltatásai, nevezetesen hang és
képfelvételek készítése; hang- és képfelvételek bemutatása és kölcsönzése; TV- és rádióprogramok gyártása; TVés rádióprogramok összeállítása; szórakoztatás, különösen rádiós és TV-s szórakoztatás; szórakoztató események,
kulturális és sportesemények, képzési események, oktatási események szervezése, minden előbb említett
szolgáltatás, ami ebbe az osztályba tartozik; szórakoztatás IP/TV útján; játékok lefolytatása az internet útján.
( 111 ) 238.038
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03733
( 220 ) 2021.11.04.
( 732 ) Farkas-Zádori Edina, Zsombó (HU)
( 740 ) NAGY ÜGYVÉDI IRODA - dr. Nagy Zsolt ügyvéd, Szeged
( 541 ) ZADORA
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 238.039
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03725
( 220 ) 2021.11.03.
( 732 ) PANZI-PET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PANZI PET
( 511 ) 3

Állatápolási készítmények; kozmetikai szerek állatok számára; bőrápoló termékek állatoknak; kisállat

samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; készítmények állatok fürdetéséhez; szőrápoló készítmények és
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szerek; ápoló spray-k állatoknak; szagtalanító szerek állatok számára.

5

Étrend-kiegészítők állatok számára; táplálék-kiegészítők haszonállat-eledelekhez; étrend-kiegészítők házi

kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; vitaminos és ásványi élelmiszer-kiegészítők házi kedvencek
számára; állatgyógyászati készítmények; antiparazita készítmények; parazitaölő szerek; biocidok; bolhairtó
készítmények; bolhanyakörvek; állatok fürdetésére szolgáló készítmények [rovarirtók]; állatok távoltartására
szolgáló, állatriasztó készítmények; élősködők elleni készítmények háziállatok számára; féregirtók; kutya
mosdatószerek [rovarirtók]; rovarriasztó szerek kutyáknak.
31

Táplálékok és takarmányok állatoknak; állati takarmány készítmények; jutalomfalatok házikedvenceknek;

macska jutalomfalatok; kutya jutalomfalatok; ehető rágcsálnivalók kutyáknak; édes kekszek állati fogyasztásra;
gabonakészítmények mint állateledelek; kutyaeledelek; kutyaeledel konzervek; rágócsont kutyáknak; kutyaitalok;
növényi eredetű állati takarmányok; tápkészítmények kutyáknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra;
szépiacsont madaraknak; haleledel; halliszt állati fogyasztásra; erősítő takarmány állatoknak; dara baromfiknak;
darakeverék haszonállatok hizlalására; takarmány istállóban tartott állatoknak; széna; fekhelyek és almok
állatoknak.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: állatápolási készítmények; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: étrend-kiegészítők állatok számára; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: állatgyógyászati készítmények; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: táplálékok és takarmányok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: fekhelyek és almok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: állatápolási készítmények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: étrend-kiegészítők állatok számára; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: állatgyógyászati készítmények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
táplálékok és takarmányok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
fekhelyek és almok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
állatápolási készítmények; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
étrend-kiegészítők állatok számára; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
állatgyógyászati készítmények; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
táplálékok és takarmányok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
fekhelyek és almok állatoknak.
( 111 ) 238.040
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03724
( 220 ) 2021.11.03.
( 732 ) PANZI-PET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PANZI
( 511 ) 3

Állatápolási készítmények; kozmetikai szerek állatok számára; bőrápoló termékek állatoknak; kisállat

samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; készítmények állatok fürdetéséhez; szőrápoló készítmények és
szerek; ápoló spray-k állatoknak; szagtalanító szerek állatok számára.
5

Étrend-kiegészítők állatok számára; táplálék-kiegészítők haszonállat-eledelekhez; étrend-kiegészítők házi

kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; vitaminos és ásványi élelmiszer-kiegészítők házi kedvencek
számára; állatgyógyászati készítmények; antiparazita készítmények; parazitaölő szerek; biocidok; bolhairtó
készítmények; bolhanyakörvek; állatok fürdetésére szolgáló készítmények [rovarirtók]; állatok távoltartására
szolgáló, állatriasztó készítmények; élősködők elleni készítmények háziállatok számára; féregirtók; kutya
mosdatószerek [rovarirtók]; rovarriasztó szerek kutyáknak.
31

Táplálékok és takarmányok állatoknak; állati takarmány készítmények; jutalomfalatok házikedvenceknek;

macska jutalomfalatok; kutya jutalomfalatok; ehető rágcsálnivalók kutyáknak; édes kekszek állati fogyasztásra;
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gabonakészítmények mint állateledelek; kutyaeledelek; kutyaeledel konzervek; rágócsont kutyáknak; kutyaitalok;

növényi eredetű állati takarmányok; tápkészítmények kutyáknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra;
szépiacsont madaraknak; haleledel; halliszt állati fogyasztásra; erősítő takarmány állatoknak; dara baromfiknak;
darakeverék haszonállatok hizlalására; takarmány istállóban tartott állatoknak; széna; fekhelyek és almok
állatoknak.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: állatápolási készítmények; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: étrend-kiegészítők állatok számára; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: állatgyógyászati készítmények; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: táplálékok és takarmányok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: fekhelyek és almok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: állatápolási készítmények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: étrend-kiegészítők állatok számára; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: állatgyógyászati készítmények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
táplálékok és takarmányok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
fekhelyek és almok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
állatápolási készítmények; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
étrend-kiegészítők állatok számára; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
állatgyógyászati készítmények; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
táplálékok és takarmányok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
fekhelyek és almok állatoknak.
( 111 ) 238.041
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03721
( 220 ) 2021.11.03.
( 732 ) Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

( 111 ) 238.042
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03717
( 220 ) 2021.11.02.
( 732 ) PET-ROLL PARTS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Lantos Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Akkumulátorok; akkumulátorok járművekhez; autó akkumulátorok; elektromos akkumulátorok járművekhez;

akkumulátor-vezetékek; akkumulátortöltők.
( 111 ) 238.043
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03714
M1551
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( 220 ) 2021.10.30.
( 732 ) DYPEX GROUP Szolgáltó és Kereskedelmi Betéti Társaság, Szentpéterszeg (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 541 ) DYPEX
( 511 ) 9

Tűzoltó berendezések; tűzoltórendszerek; tűzoltókészülék; tűzoltótömlő szórófejek, csővégek; tűzoltótömlők;

automatikus tűzoltó berendezések; tűzoltó sprinkler-rendszerek.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: tűzoltó berendezések, tűzoltórendszerek, tűzoltókészülék, tűzoltótömlő szórófejek, csővégek,
tűzoltótömlők, automatikus tűzoltó berendezések, tűzoltó sprinkler-rendszerek.
( 111 ) 238.044
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03712
( 220 ) 2021.10.29.
( 732 ) Shenzhen Yingxu Technology Co., Ltd., Shenzhen (CN)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) pilrek
( 511 ) 9

Elektromos aljzatok; vezeték nélküli fülhallgatók okostelefonokhoz; laptop számítógépek; mobil hotspot

eszközök; mikrofonállványok; számítógép billentyűzetek; kábeltelevíziós átalakítók; hűtőmágnesek;
multifunkciós fényképezőgépek; digitális kamerákhoz, fényképezőgépekhez használt szelfi botok; flash kártya
adapterek; vezeték nélküli számítógép perifériák; kamerák számítógépekhez; számítógépes tollak; kézi adó-vevők
[walkie-talkie készülékek]; infravörös kamerák; elektronikus kártyaolvasók; usb kábelek; lítium akkumulátorok;
számítógép hordozó tokok, táskák.
11

Elektromos wokok; cumisüveg sterilizátorok; automata kenyérkészítő gépek háztartási célokra; ivókutak;

hordozható elektromos ventilátorok; elektromos tűzhelyek/ elektromos sütők; elektromos hajszárítók; rizsfőzők;
hordozható tűzhelyek és grillsütők; elektromos pároló sütők főzéshez; elektromos kukták; keresőlámpák,
zseblámpák; légnedvesítők; elektromos vízforraló kannák; ivóvízszűrők; led-lámpák; világítástechnikai
berendezések; vízmelegítők, vízforralók; légszűrő berendezések; hordozható elektromos fűtőberendezések.
35

Hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; piaci tanulmányok; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; statisztikák
összeállítása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; import-export ügynökségek; marketing
szolgáltatások; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; honlapforgalom optimalizálása;
webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; üzleti könyvvizsgálat; bérszámfejtés; fénymásolási
szolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; áruk és
szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek;
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.
( 111 ) 238.045
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03711
( 220 ) 2021.10.29.
( 732 ) Potra Ferenc, Sarkad (HU)
( 546 )

( 511 ) 1
3

Malomiparban használt enzimkészítmények; liszt ipari használatra.
Illatanyagokkal töltött párnák.
M1552
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Liszt gyógyszerészeti célokra; kenyér termékek cukorbetegeknek.

Illatosított párnák; kitömött párnák; lakástextilek [párnák]; párnák; párnák, fejpárnák; párnák (kárpitok);

u-alakú párnák; terhességi párnák; támasztó párnák babaülésekhez; támasztó párnák autós biztonsági
gyerekülésekhez; párnák szoptatáshoz.
21

Kenyértartók; kenyérvágó deszkák.

30

Búzaliszt; búzalisztek; dara emberi fogyasztásra; búzadara; étkezési búzaliszt; étkezési lisztkeverék;

gabonaliszt; liszt alapú chipsek; liszt alapú sós rágcsálnivalók; liszt fánkhoz; lisztkeverékek; süteményliszt;
sütőliszt; azonnal oldódó, instant élesztő; élesztő; élesztő élelmiszer-összetevőként történő használatra;
élesztőporok; ételek kelesztéséhez használt készítmények; kovász; sütőpor; sütőporok; sütőszóda [szódabikarbóna
sütési célokra]; szódabikarbóna sütéshez; brownie-keverékek (mogyorós-csokoládés süteménykeverékek); édes
tészták; előkészített sütőkeverékek; fánkporok; instant palacsintapor; kelttészták gyümölcsöt tartalmazó
töltelékkel; kenyérkeverékek; kenyértészták; készítmények pizza alapok előállításához; készítmények
süteményekhez; keverékek süteménykészítéshez; kovászok; levelestészta; muffin-keverékek; nyers tészták;
ostyatészták; palacsintapor; palacsintatészta; panírkeverékek; piskóták, piskótatészták; pizza keverékek;
pizzatészta-keverékek; pizzatészták; por sütemények készítéséhez; sós palacsintakeverékek; sütemény keverékek;
sütemény tészták; süteményekhez való tészta; süteménypor; süteménypor keverékek; süteményporok;
süteménytészta; süteménytészta keverékek; sütéshez használt lisztkeverékek; sütésre kész előkeverékek; sütésre
kész tésztatermékek; teljes kiőrlésű kenyérkeverékek; tészta brownie-hoz; tésztafélék [nyers tészta]; tésztaporok
fánkhoz; ételek (liszttartalmú); liszt; liszt alapú sütemények; lisztek; liszttartalmú ételek; feldolgozott
tönkölybúza; friss kenyerek; fűszerekkel ízesített kenyér; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kovásztalan
kenyér; magvas kenyér; teljes kiőrlésű kenyerek; vékony kovásztalan kenyérlapok; teljes kiőrlésű metélt tészták;
teljes kiőrlésű rágcsálnivalók; teljes kiőrlésű tészta; teljes kiőrlésű búzából készült snack termékek; tartósított
teljes kiőrlésű búzaszemek; szárított, teljes kiőrlésű búzaszemek; száraz tészták; tészta lapok formájában; tészta
pizza készítéshez, pizzatészta; tésztaalapú előkészített ételek; tésztaételek; tészták és keverékek tésztákhoz;
tésztából készült élelmiszerek; tésztaliszt; tésztapor.
40

Lisztőrlés.

( 111 ) 238.046
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03551
( 220 ) 2021.10.13.
( 732 ) Dull Szabolcs János, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ducsay Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
( 541 ) Ne Hallgassunk!
( 511 ) 16

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

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

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

41

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

( 111 ) 238.047
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03550
( 220 ) 2021.10.13.
( 732 ) Kárpáti Márton, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ducsay Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

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

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

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 238.048
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03547
( 220 ) 2021.10.13.
( 732 ) Eurodoc 2000 Kft., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Pacsay & Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EURODOC
( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 111 ) 238.049
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03545
( 220 ) 2021.10.13.
( 732 ) Szabó Bence László, Hódmezővásárhely (HU)
Kurucz Dóra, Kiskunmajsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 238.050
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03538
( 220 ) 2021.10.13.
( 732 ) MedhUSA Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)
( 541 ) SELLEK
( 511 ) 5

Diabetikus kenyér gyógyászati használatra; gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsnektárok;

gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsléitalok; cukorbetegek számára kifejlesztett mesterséges
édesítőszerek; ételek cukorbetegeknek; kenyér termékek cukorbetegeknek; diétás édesítőszerek gyógyászati célra.
M1554
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10

Diabétesz monitorozó készülékek; digitális elektronikus vérnyomásmérők; elektronikus csuklós

vérnyomásmérők; vérnyomásmérők; vér oxigénszint telítettségének ellenőrzésére szolgáló elektronikus eszközök
[gyógyászati használatra]; vércukorszint-mérők; vércukorszint vizsgálatára szolgáló gyógyászati eszközök.
29

Növényi alapú tejszín; növényi tejszín [tejtermék-helyettesítő]; rizstej [tejpótló]; szójatej [tejpótló];

zabalapú italok [tejpótlók]; zabot tartalmazó tejalapú italok; mandulatej; mandulatej étkezési célokra; aszalt
gyümölcskeverékek; rágcsálnivaló-keverékek szárított gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; szárított
gyümölcs; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók.
30

Cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; cukorpótlók,

édesítőszerek; természetes és alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek; természetes édesítőszerek; gabonapelyheket
és szárított gyümölcsöket tartalmazó ételkeverékek; magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét
tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; szárított gyümölcsöt tartalmazó zabfalatok; lisztek; diófélékből
készült lisztek; lisztből készült tészták; gluténmentes kenyér; hajdina tészták; hajdinaliszt [élelmiszerekhez];
gabona alapú élelmiszerek emberi fogyasztásra; gabona alapú müzliszeletek; gabonafélék meleg reggelihez;
gabonafélékből készült kekszek, aprósütemények emberi fogyasztásra; gabonapelyhek; gyümölcsöket és rostokat
tartalmazó gabonapelyhek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara;
müzli; müzliszeletek; müzlik; müzliszeletek, energiaszeletek; graham kekszek.
( 111 ) 238.051
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 02675
( 220 ) 2021.07.06.
( 732 ) Dávid-Oroszi Dorottya Boglárka, Szeged (HU)
( 541 ) csakamikell zero waste shop és kotyogós kávézda
( 511 ) 35

Franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció;

franchise létrehozásával és működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise
megoldásokkal kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti
információk szolgáltatása; franchise-ok létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; franchise-ok
üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-oknak nyújtott, reklámozással
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó ügyviteli tanácsadási szolgáltatások; franchise-ra
vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás;
franchise üzletek létesítésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti
hirdetési szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; franchise-zal kapcsolatos üzleti ügyek
adminisztrációja; franchise-zal kapcsolatos üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; segítségnyújtás franchise
rendszerű kereskedelmi üzletvitelhez; segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez; segítségnyújtás franchise
rendszerű vállalat működtetéséhez; segítségnyújtás [üzleti] biztosítása franchise-ok működtetéséhez;
segítségnyújtás [üzleti] franchise-ok létrehozásával kapcsolatban; termékek forgalmazásával kapcsolatos
segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül; üzletvitellel kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés
keretein belül; csomagolásmentes termékek kis- és nagykereskedelme.
( 111 ) 238.052
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 02673
( 220 ) 2021.07.06.
( 732 ) Online Comparison Shopping Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Székely Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 238.053
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 02489
( 220 ) 2021.06.22.
( 732 ) Rivian IP Holdings, LLC (a Delaware limited liability company), Plymouth, Michigan (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

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

tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági
szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták; járműkarosszéria- és keret-igazító
gépek, valamint azok szerkezeti pótalkatrészei; elosztók járművekhez; légszűrők járműmotorokhoz és
-hajtóművekhez; motorhengerek járművekhez; generátorok szárazföldi járművekhez; gyújtás berendezések
szárazföldi járművek motorjaihoz; járműtartozékok, nevezetesen kotrókanalak és tolólapok föld és ömlesztett
anyagok mozgatásához; pneumatikus és hidraulikus kompresszorok járművekhez; szárazföldi járművek
alkatrészei, nevezetesen gyújtógyertya-huzalok; olajszivattyúk szárazföldi járművekhez; gyűjtőcsövek mint
járműkipufogó-rendszerek alkatrészei; üzemanyag-szivattyúk szárazföldi járművekhez; vízpumpák
(vízszivattyúk) szárazföldi járművekhez; járműalkatrészek, nevezetesen nagyteljesítményű szelepek
karburátorokhoz (porlasztókhoz); járműalkatrészek, nevezetesen vezérműburkolatok; járműalkatrészek,
nevezetesen bemeneti elosztócsövek; járműalkatrészek, nevezetesen motortengely-védők; járműalkatrészek,
nevezetesen motorburkolatok; járműalkatrészek, nevezetesen szelephimbák; járműalkatrészek, nevezetesen
tolórudak; járműalkatrészek, nevezetesen olajhűtők; járműalkatrészek, nevezetesen forgattyúház-levegőztetők;
járműalkatrészek, nevezetesen olajtartálydugók és -fedelek; járműalkatrészek, nevezetesen olajtartályok;
járműkipufogó-rendszerek részét képező hangtompítók (kipufogódobok); szárazföldi járművek belső égésű
motorjainak alkatrészei, nevezetesen hajtórudak; mechanikus hajtóművek alkatrészei szárazföldi járművekhez;
olajszintmérő pálcák; vezérműszíjak szárazföldi járművek motorjaihoz; üzemanyag-szivattyúk szárazföldi
járművek hajtóműveihez; váltóáramú generátorok szárazföldi járművekhez; áramfejlesztők, amelyek járművek
elektromotorjaiként is használhatóak; járműalkatrészek, nevezetesen karburátorok (porlasztók);
üzemanyag-befecskendező alkatrészek szárazföldi és vízi járművek motorjaihoz; légsűrítők járművekhez;
motorhengerek szárazföldi járművekhez; ablaktörlő motorok tengeri és szárazföldi járművekhez;
járműmotor-alkatrészek, nevezetesen feltöltőlevegő-hűtők és alkatrészeik; járműmotor-alkatrészek, nevezetesen
intercoolerek (töltőlevegő-hűtők); gyújtáskábelek gépjárművekhez; kipufogócsövek szárazföldi járművekhez;
katalizátoregységek járművek kipufogóihoz; elektronikus gyújtások járművekhez; fém motortömítések
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járművekhez; üzemanyagszűrők járműmotorokhoz; vezérműtengelyek járműmotorokhoz; hűtők járművekhez.

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; számítógép interfészek; számítógépes programok felhasználói interfészek
tervezéséhez; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok beépített, távolról frissíthető szoftverekkel
és firmware-ekkel a tárolt elektromos áram tárolására és kisütésére a lakásokban és épületekben való használatra;
vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok beépített, távolról frissíthető szoftverekkel és
firmware-ekkel a villamosenergia-hálózat vagy más, villamosenergia-termelő forrás által vagy számára
biztosított, tárolt elektromos áram tárolására és kisütésére, melyek az elektromos árammal kapcsolatos igények és
a felhasználási célok stabilizálására és teljesítésére szolgálnak; vezeték nélküli csatlakoztatott elektromos
akkumulátorok számára és által biztosított tárolt energia tárolásának és kisütésének felügyeletére,
optimalizálására és szabályozására szolgáló számítógépes szoftverek; elektromos áram biztosítására szolgáló
akkumulátorok elektromos járművekhez való motorokhoz; falra szerelhető elektromos csatlakozók elektromos
járművek töltéséhez; hordozható elektromos csatlakozók elektromos járművek töltéséhez; letölthető szoftver
mobilalkalmazás formájában járművek elektromos töltésének és állapotának nyomon követésére, valamint
járművek távvezérlésére; letölthető szoftver járművekhez való operációs rendszerszoftver formájában; navigációs
berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; globális helymeghatározó rendszer (GPS) és mobil
telekommunikáció használatára programozott, járművek helyének meghatározására és visszaszerzésére szolgáló
eszközök; rádiók járművekhez; betörésgátló riasztókészülékek; akkumulátortöltők jármű-akkumulátorok
töltésére; sebességszabályozók gépjárművekhez; járműbiztonsági berendezések, nevezetesen elektronikus
rezgés-, ütés-, mozgás-, szög-, hőmérséklet- és feszültségfigyelő eszközök; járműbiztonsági berendezések,
nevezetesen kamerákból és monitorokból álló fedélzeti járműfelügyeleti rendszer a jármű két oldalán található
holtterek feltárására és megszüntetésére; vezeték nélküli adóvevők gyűjtő és megjelenítő technológiával a helyi
környezetben található összes jármű állapotának megfigyelésére és nyomon követésére; elektromos
akkumulátorok járművekhez; járműbiztonsági berendezések, nevezetesen elektronikus keréknyomás-figyelő
eszközök; járműbiztonsági berendezések, nevezetesen tolatószenzorok és -kamerák; kerékkiegyensúlyozó
egységek szárazföldi járművekhez; mikroprocesszorból, elektronikus jelvevőből és elektronikus jeladóval
felszerelt kulcstartóból álló, kulcs nélküli nyitórendszerek és kulcs nélküli gyújtáskapcsoló rendszerek
gépjárművekhez; sebességjelzők járművekhez; radartárgy-érzékelők járművekben való használatra; járműre
szerelt GPS-érzékelők jármű mozgási sebességének meghatározására; járművekben használt akkumulátortöltők
mobiltelefonokhoz; járműmotor-alkatrészek, nevezetesen hőmérséklet-szabályozó készülékek; járművek
audioberendezései, nevezetesen sztereó rendszerek, hangszórók, erősítők, equalizer-ek, hangváltók és
hangszóróházak; vezeték nélküli hangszórók; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; sztereó rendszerek;
letölthető számítógépes szoftver audioeszközök vezérlésére; USB-s töltőportok járművekben történő használatra;
elektromos zárak járművekhez; visszapillantó kamerák járművekhez; járművek klímaberendezései; vezeték
nélküli vezérlők más elektromos, motoros és mechanikus eszközök vagy rendszerek, nevezetesen az akkumulátor,
biztonsági, világítási, nyomkövető és biztonsági rendszerek működésének és állapotának távoli ellenőrzésére és
vezérlésére; járművek távirányítású indítására szolgáló eszközök; járművekben elhelyezett, antennát és rádióadót
tartalmazó jármű-helymegállapítási, -követési és biztonsági rendszerek; feszültségszabályozók járművekhez;
járművek audioberendezései, nevezetesen hangszórók gépjárművek hangrendszereihez; navigációs eszközök
járművekhez [fedélzeti számítógépek]; gépjármű-pótkocsi elektromos csatlakozói; akkumulátorok járművekhez;
elektromos készülékek, nevezetesen töltőállomások elektromos járművek feltöltéséhez; számítógépes járműmotor
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járművekhez; elektromos akkumulátorok járművekhez; hőmérséklet-szabályozó készülékek járművekhez;
gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; kilométerszámlálók járművekhez;
távirányítók járműriasztók működtetéséhez; mérőpoharak; mérőkanalak, adagolókanalak; letölthető szoftverek
járműflotta-kezelés formájában; letölthető szoftverek járművek vásárlásának, finanszírozásának, lízingjének,
biztosításának, biztonságának, védelmének és diagnosztikájának kezeléséhez; elektromos átalakítók; időjárásálló
elektromos adapterfedelek.
11

Fényszórók, reflektorok járművekhez; lámpaernyők; hordozórakéta reflektorok; lámpák járművekhez; hátsó

lámpák hordozórakétákhoz; féklámpák hordozórakétákhoz; világítóeszközök, nevezetesen szerves fénykibocsátó
diódákkal működő (OLED) világítóeszközök és fénykibocsátó diódákkal működő (LED) világítóeszközök;
világítóeszközök járművekhez; légszűrők járművek utasterében lévő légkondicionálókhoz; alkatrészek fűtő- és
légkondicionáló rendszerekhez, nevezetesen fűtőmagok és gázhűtők járművekhez; jégleolvasztók, jégtelenítők
járművekhez; fényszalagok járművekhez; légkondicionálók járművekhez; hőmérséklet-szabályozó rendszerek
járművek fűtéséhez, szellőzéséhez és légkondicionálásához; fényszórók járművekhez; spotlámpák
(reflektorlámpák) járműveken történő használatra; légkondicionáló berendezések járművekhez; fűtőkészülékek
járművekhez; fűtőberendezések járművekhez; elektromos vízforraló kannák; hordozható tűzhelyek; mosogatók,
mosdók; lámpák sátrakhoz; indukciós főzőlapok; keverőfúvóka csaptelephez.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; szárazföldi járművek, valamint ezek alkatrészei

és tartozékai, nevezetesen szerkezeti részek és erőátviteli alkatrészek villamos motorok, sebességváltók és
tengelyek formájában; gépjármű, jármű karosszériák; poggyásztartó hálók járművekhez; méretre készült ponyvák
járművekhez; csúszásgátló láncok járművekhez; tapaszok, sallerfoltok járműabroncsok javításához; pumpák
járműabroncsok felfújásához; autók belső kárpitozása; autók belső burkolata; egyedi bőr járműbelsők
járművekhez; rendszámtábla-keretek; rendszámtábla-tartók; kárpitok járművekhez; elektromos hajtású szárazföldi
járművek; elektromos járműalkatrészek, nevezetesen motorok; elektromos járműalkatrészek, nevezetesen
visszapillantó tükrök, ablaktörlők és hátsó ajtók; teljesen akkumulátoros, elektromos, nagy teljesítményű
járművek; járműülések; kerékagyak járművekhez; járműkerekek; kárpitok, méretre készült ponyvák járművekhez;
kormánykerekek járművekhez; motorok szárazföldi járművekhez; tetőcsomagtartók, lengéscsillapítók, rugók,
stabilizáló rudak és felfüggesztések, fentiek mindegyike járművekhez; ajtókárpitok gépjármű karosszériákhoz;
féknyergek szárazföldi járművekhez; méretre készült üléshuzatok járművekhez; motorfelfüggesztések
járművekhez; előre megtervezett vinil autófóliák, amelyeket kifejezetten járművekhez alakítottak ki;
járműalkatrészek, nevezetesen szervokormány-tömlők; jelvények járművekhez; járművekhez való üléspárnák;
kerékagyszerelvények járművekhez; síléctartók járművekhez; tükrök járművekhez, nevezetesen visszapillantó
tükrök; irányváltó hajtóművek szárazföldi járművekhez; horgok, amelyeket kifejezetten járművekben történő
használatra, járműtartozékok rögzítésére terveztek; szélvédők járművekhez; lopásgátló eszközök járművekhez;
gumiabroncs járművekhez; abroncsbelsők járművekhez; abroncsfújók; járművek műanyag alkatrészei,
nevezetesen autók külső és belső díszítő és védő extrudált műanyag szegélyei; szárazföldi járművek, nevezetesen
elektromos autók, teherautók és sportcélú haszongépjárművek (sport-szabadidő autók, SUV-ok); félig felszerelt
takaróponyvák járművekhez; fék légkompresszorok szárazföldi járművekhez; légfék munkahengerek szárazföldi
járművekhez; motorházfedelek; alvázak gépjárművekhez; jármű ülésvédők; szerkezeti javító alkatrészek
teherautókhoz és egyéb gépjárművekhez; tengelykapcsolóból, sebességváltóból, kardántengelyből és
differenciálműből álló, járművekben használatos erőátviteli berendezések; hajtómű felső fedelek szárazföldi
járművekhez; váltótartó lemezek szárazföldi járművekhez; szárazföldi járművekhez való sebességváltó házak;
vontatórudak, vonórudak járművekhez; sárhányók járművekhez; szárazföldi járművekhez illeszthető lépcsők,
fellépők; vontatórudak járművekhez; járműfelnik és ezek szerkezeti elemei; terepjárók (ATV-k); gépjárművekhez
való érzékelők, nevezetesen elektromos szervokormányzási forgatónyomaték-érzékelők,
szervokormány-rendszerek alkotóelemeként árusítva; abroncskarimák járművekhez; sebességváltók szárazföldi
járművekhez; fékek járművekhez; jármű karosszériák; sebességváltók szárazföldi járművekhez; járműalkatrészek,
nevezetesen napellenzők szélvédőkre; járműalkatrészek, nevezetesen árnyékolók; járműalkatrészek, nevezetesen
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felfüggesztőrudak; járműalkatrészek, nevezetesen féltengelycsuklók; járműabroncsokhoz való szelepszárak;
szárazföldi járművek részei, nevezetesen differenciálművek; motorháztető-védők mint járművek szerkezeti
alkatrészei; csapok, tengelyek szárazföldi járművekhez; fékhuzalok (bowdenek) járművekhez; fékdobok
szárazföldi járművekhez; szárazföldi járművekhez való felfüggesztéselemek, nevezetesen laprugók; szárazföldi
járművek felfüggesztéseinek alkatrészei, nevezetesen tekercsrugók; ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok
járművekhez; hidraulikus hajtású rendszerek járművekhez; szárazföldi járművekhez való felfüggesztéselemek,
nevezetesen kiegyenlítők; tárcsafékbetétek járművekhez; pohártartók járművekhez; sebességváltók szárazföldi
járművekhez és azok pótalkatrészei; erőátviteli szíjak szárazföldi járművekhez; felfüggesztési rendszerek
szárazföldi járművekhez; kerékcsapágyak szárazföldi járművekhez; üveg járműablakok járművekhez; riasztó
berendezések járművekhez; fékszerelvények járművekhez; kerékpártartók járművekhez; tengely
gumiharang-készletek szárazföldi járművekhez; tengelycsapágyak szárazföldi járművekhez; tárcsafékek
szárazföldi járművekhez; tetőre rögzített csomagtartó tárolók szárazföldi járművekhez; sportcélú
haszongépjárművek (sport-szabadidő autók, SUV-k); légzsákok járművekhez; járműablakok; biztonsági övek
járművekhez; szelepek járműabroncsokhoz; kürtök járművekhez; szárazföldi járművek részei, nevezetesen
erőátviteli szíjak; tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; méretre készült járműponyvák gépkocsikhoz és
teherautókhoz az időjárástól és annak hatásaitól való védelem céljából; fejtámlák járművekhez; felfújódó
légzsákok járművekhez baleseti sérülések megelőzésére; erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez; utángyártott
gépkocsi-kiegészítők nevezetesen kifejezetten járművekben történő használatra kifejlesztett rendszerező táskák,
hálók és tálcák; biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez; fékbetétek szárazföldi járművekhez; szárazföldi
járművek alkatrészei, nevezetesen tengelyek; szárazföldi járművek részei, nevezetesen hajtóművek, hajtások;
járművek fém alkatrészei, nevezetesen külső és belső díszítő és védő fém szegélyek; elektromos hajtású
járművek, nevezetesen gépkocsik, teherautók és sport-szabadidő autók (SUV-ok); kerékpárok; tolatásjelzők
járművekhez; keréktárcsák járművekhez; gépjárművek elektromos zárai; riasztórendszerek gépjárművekhez;
kormányművek szárazföldi járművekhez és ezek alkatrészei; spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez;
járműlépcsők, fellépők, hágcsók; légzsákok; gépkocsi lökhárítók; gépkocsikhoz való tetőcsomagtartó dobozok,
tetőboxok; méretre készült ponyvák járművekhez; szárazföldi járművek alkatrészei, nevezetesen járműlépcsők,
fellépők, hágcsók; szárazföldi járművek alkatrészei, nevezetesen sárhányók; szárazföldi járművek alkatrészei,
nevezetesen ütközőpárnák; járműalkatrészek, nevezetesen lengéscsillapítók; járművek ajtói; irányjelző karok
járművekhez; tanksapkák szárazföldi járművekhez; rendszámtábla-takarók járművekhez; ajtópanelek
járművekhez; járműveken való használatra kialakított tetősátrak; szabadidős tevékenységhez használatos
járművek (lakóautók) alkatrészei, nevezetesen főzőegységek és mosogatók, mosdók; járműalkatrészek,
nevezetesen főzőegységeket, mosogatókat, mosdókat és tárolóegységeket tartalmazó szerkezeti modulok;
szerkezeti alkatrészek gépjárművekhez, nevezetesen önzáródó tartályok víztároláshoz; szerkezeti alkatrészek
gépkocsikhoz, nevezetesen csomagtartók, rakodó- és tárolóegységek; kifejezetten teherautókhoz és sportcélú
haszongépjárművekhez (sport-szabadidő autókhoz, SUV-okhoz) kialakított rakománytároló egységek; méretre
kialakított csomagtértálcák járművek rakterébe.
35

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

elektromos akkumulátorokból álló, beépített és távolról frissíthető szoftverekkel, firmware-ekkel, és támogató
szoftverekkel ellátott, villamos energia tárolására és a tárolt elektromos áram leadására szolgáló elektromos
akkumulátor-rendszerek üzemeltetése mások számára, üzleti célokra, valamint az ezekkel kapcsolatos üzleti
tanácsadási szolgáltatások; kereskedések szárazföldi járművek és járművek területén; kiskereskedelmi boltok,
outlet-ek és pop-up (ideiglenes) üzletek szárazföldi járművek és járművek területén; üzleti konzultációs
szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás üzleti stratégiák kialakításában; konzultáció az energiahatékonyság
területén napenergiával és megújuló energiával kapcsolatban; vásárlási tanácsadási és konzultációs szolgáltatások
biztosítása a fogyasztók számára szárazföldi járművek vásárlásához; járművekre és töltőállomásokra vonatkozó
információkat tartalmazó online címtár-információs szolgáltatás nyújtása; üzemanyag-gazdálkodási
szolgáltatások flották területén; flottamenedzsment szolgáltatások flottajárművek kereskedelmi célú nyomon
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követése formájában.

36

Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek;

biztosítási fuvarozói szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatások,
nevezetesen ipari ingatlanok bérbeadása és kezelése mások számára.
37

Építőipari szolgáltatások; járművek üzembehelyezésével és javításával kapcsolatos szolgáltatások;

bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok telepítése,
karbantartása és javítása és frissítése, valamint ezzel kapcsolatos konzultáció, a tárolt elektromos áram tárolásával
és kisütésével kapcsolatos villamosenergia-igények és a felhasználási célok stabilizálása és teljesítése céljából;
karbantartási és javítási szolgáltatások biztosítása járművekhez; járműjavítási tanácsadás; járműkarbantartási
tanácsadás; jármű-akkumulátorok töltése; jármű testreszabási szolgáltatások, nevezetesen egyedi járművek
építése; töltőállomási szolgáltatások járművekhez; járművek javítása és karbantartása; járművek professzionális
külső és belső takarítása; járműjavító műhelyek; járművek festése; töltőállomási szolgáltatások elektromos
járművekhez; flotta-menedzsment szolgáltatások flottajárművek karbantartása formájában; vészhelyzeti közúti
segélyszolgálat, nevezetesen közúti segélyhívások megválaszolása, defektes gumiabroncs cseréje, vészhelyzeti
akkumulátortöltés; speciális elektromos gépjárművek tervezése, fejlesztése és gyártása; speciális elektromos
gépjárművek karbantartása, szervizelése és javítása.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; gépjárművek bérbeadása; autómegosztási

szolgáltatások (car sharing); utazásmegosztó szolgáltatások (telekocsi szolgáltatások); járműszállítás és -tárolás;
járművek kölcsönzése és bérbeadása; járművezetési szolgáltatások; járművek vontatása; járműkölcsönzési és
-bérbeadási szolgáltatások; autóbérlés megrendelése; vészhelyzeti közúti segélyszolgálat, nevezetesen vontatás,
csörlőzés és kulcsszállítás; útvonaltervezés.
40

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

élelmiszerek és italok tartósítása; beépített, távolról frissíthető szoftverekkel és firmware-ekkel ellátott, vezeték
nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok bérbeadása tárolt villamos energia tárolására és kisütésére
vonatkozó elektromos árammal kapcsolatos igények és a felhasználási célok stabilizálása és teljesítése céljából;
akril fedőréteg felvitele gépjárművekre.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatási szolgáltatások,

nevezetesen képzés járművek tervezése, fejlesztése, gyártása, karbantartása, szervizelése és javítása területén;
szárazföldi járművekkel, csónakokkal, kerékpárokkal és gyalogosan teljesítendő vezetett túrák szervezése és
lebonyolítása kirándulások és túrák formájában; szórakoztatás járműtesztvezetés (élményvezetés) formájában;
nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatási szolgáltatások, nevezetesen
képzés speciális elektromos gépjárművek tervezése, fejlesztése, gyártása, karbantartása, szervizelése és javítása
területén.
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; járművek ellenőrzése a megfelelő működés
biztosítása érdekében; elektromos járművek működésének, teljesítményének és hatékonyságának távfelügyelete;
nem letölthető szoftverek biztosítása elektromos járművek töltésének és karbantartásának előrejelző (prediktív)
elemzéséhez, valamint a fogyasztói igények előrejelző (prediktív) elemzéséhez; mérnöki tervezési szolgáltatások;
termékfejlesztési tanácsadás; tanácsadási szolgáltatások járműtervezés területén mások számára; mérnöki
tanácsadás; vezeték nélkül csatlakoztatott, a villamos energia tárolására és villamosenergia-ellátásra használatos,
beépített firmware-ekkel és szoftverekkel ellátott elektromos akkumulátorok megfelelő működésének és
programozásának ellenőrzése annak érdekében, hogy az elektromos árammal kapcsolatos igények és a
felhasználási célok teljesüljenek; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorokból és támogató
szoftverekből álló elektromosakkumulátor-rendszerek tervezése, ezek mindegyike a tárolt elektromos áram
tárolására és kisütésére, az említett rendszerek tervezési hatékonyságának, programozásának és felépítésének
optimalizálása érdekében, valamint az ezekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás
(SAAS), mely vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok számára és által biztosított tárolt energia
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tárolásának és kisütésének felügyeletére, optimalizálására és szabályozására szolgáló számítógépes szoftvereket

tartalmaz; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok számára és által biztosított tárolt energia
tárolásának és kisütésének felügyeletére, optimalizálására és szabályozására szolgáló online, nem letölthető
számítógépes szoftverek biztosítása; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorokba beépített, a
villamos energia tárolására és kisütésére használatos szoftverek és firmware-ek kezelése az elektromos
akkumulátorok szoftvereinek programozásával és konfigurálásával; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos
akkumulátorokba beépített, távolról frissíthető számítógépes szoftverek és firmware-k telepítése, karbantartása,
javítása és frissítése, valamint azokhoz kapcsolódó tanácsadás a tárolt elektromos áram tárolására és kisütésére
vonatkozó villamosenergia-igények és a felhasználási célok stabilizálása és teljesítése céljából; új és használt
gépjárművek ellenőrzése a járműveket vásároló vagy értékesítő személyek részére; gépjármű-kárfelmérési
szolgáltatások; gépjármű-ellenőrzések; gépjárműalkatrész-tervezési szolgáltatások; biztonsági célú
járműflotta-felügyeleti szolgáltatások; ellopott járművek visszaszerzése; nem letölthető szoftverek
járműflotta-kezelés formájában; nem letölthető szoftverek járművek vásárlásának, finanszírozásának, lízingjének,
biztosításának, biztonságának, védelmének és diagnosztikájának kezeléséhez.
45

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

célú járműflotta-felügyeleti szolgáltatások; ellopott járművek visszaszerzése; vészhelyzeti közúti segélyszolgálat,
nevezetesen zárak kinyitása.
( 111 ) 238.054
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 01809
( 220 ) 2021.05.05.
( 732 ) Napcsillag Kft., Ajka (HU)
( 740 ) Tiber Ügyvédi Iroda, Dr. Tiber Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk.
24

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

29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok.
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Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

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

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

34

Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

számára; dohányzási cikkek; gyufák.
35

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

( 111 ) 238.055
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 03719
( 220 ) 2021.11.02.
( 732 ) Hightech Natural Zrt., Piliscsaba (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
( 541 ) DRHAZI HIGHTECH NATURAL COSMETICS
( 511 ) 3

Kozmetikai szerek; kozmetikai krémek; olajok kozmetikai célokra; kollagénkészítmények kozmetikai

célokra; kozmetikai bőrmegújító készítmények; aromatikus esszencia olajok; kozmetikumok krémek formájában;
szépségápoló szérumok; kozmetikai célú folyadékok, oldatok.
35

Kozmetikumokkal kapcsolatos fogyasztói terméktanácsadás; kozmetikumokkal kapcsolatos online

kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: kozmetikai szerek, kozmetikai krémek, olajok kozmetikai célokra,
kollagénkészítmények kozmetikai célokra, kozmetikai bőrmegújító készítmények, aromatikus esszencia olajok,
kozmetikumok krémek formájában, szépségápoló szérumok, kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai
termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai és szépségipari termékekkel
kapcsolatos online kereskedelmi szolgáltatások; kozmetikumokkal, piperecikkekkel, fogkrémekkel, szappanokkal
és tisztítószerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
41

Kozmetikai, szépségápolási oktatás; mentorálás.

42

Kozmetikai kutatás.

44

Szépségszalonok; hajápolási szolgáltatások; bőrápoló szalonok; kozmetikai testápoló szolgáltatások.

( 111 ) 238.056
( 151 ) 2022.06.16.
( 210 ) M 21 03455
( 220 ) 2021.10.04.
( 732 ) Keszthelyi Réka, Pécs (HU)
Kovács Tamás, Keszü (HU)
( 546 )

( 511 ) 14
41

Egyedi ékszerek.
Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés.
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( 111 ) 238.060
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 20 03786
( 220 ) 2020.12.09.
( 732 ) MATRACOM GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 541 ) Pentele
( 511 ) 20

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

ágyak; ágykeretek; faszerkezetek; komódok; fiókos szekrények; gélhab termékek; hengerpárnák; fedőmatracok;
párnák; fejpárnák; kisbútorok; ágyneműtartók; ágyrácsok; ágybordák; boxspring ágyak.
24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból; szövött címkék;

gumírozott vásznak; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; mintás vászon; műanyagok textil pótanyaggal;
műselyem szövetek; nem szőtt textíliák; pamutbársony; ágyneműk.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; matrac, ágybetétek,

ágykeret, ágyrács, boxspring ágyak kereskedelme, reklámozása.
( 111 ) 238.065
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 01945
( 220 ) 2021.05.16.
( 732 ) Hungarian Intertourist Souvenir Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

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

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

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 238.067
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 01958
( 220 ) 2021.05.17.
( 732 ) AMORE PIZZA 11 Kft., Budapest (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Nápolyi szokásoknak megfelelően elkészített pizzaételek; nápolyi szokásoknak megfelelően készített pizza;

nápolyi szokásoknak megfelelően készített tésztaételek.
( 111 ) 238.074
( 151 ) 2022.06.21.
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( 210 ) M 21 03148
( 220 ) 2021.09.01.
( 732 ) Krucsó Sándor, Komádi (HU)
( 740 ) Dr. Kiss István, Debrecen
( 541 ) Karma 44 Gin
( 511 ) 33

Gin.

( 111 ) 238.075
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03425
( 220 ) 2021.09.30.
( 732 ) Indoor-team Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek

szervezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási
szolgáltatások; falfestő-művészeti szolgáltatások; fesztiválok szervezése; gyermekek számára nyújtott
szórakoztató szolgáltatások; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; gálák, díszünnepélyek rendezése;
foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; fesztiválok
szervezése kulturális célokra; animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; sportesemények biztosítása és
rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények
megszervezése; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények
üzemeltetése; sportoktatás; sportpark szolgáltatások; sportrangadók szervezése; sportrendezvények lebonyolítása;
sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése;
sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások; sporttevékenységekkel
kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységek; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal
kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és
lebonyolítása; szabadidős és képzési szolgáltatások; szórakoztatás golfversenyek formájában; golfoktatás;
golflétesítmények üzemeltetése; golf gyakorlópályák biztosítása; golfozással kapcsolatos szórakoztatási
szolgáltatások; golfversenyek szervezése; golfversenyek szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 238.076
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 02286
( 220 ) 2021.06.10.
( 732 ) GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)
( 740 ) Dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) GALLIO
( 511 ) 29

Pulykából készült sonkák, szalámik, kolbászok, májasok, virslik és bacon; friss és fagyasztott pulykahúsok.

( 111 ) 238.084
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03607
( 220 ) 2021.10.20.
( 732 ) DKN Zenei Ügynökség Kft., Budapest (HU)
( 546 )
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Koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése.

( 111 ) 238.089
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03763
( 220 ) 2021.11.09.
( 732 ) Vitál Club Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) Ridepositive
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

( 111 ) 238.099
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03768
( 220 ) 2021.11.09.
( 732 ) LBK Rock Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 111 ) 238.100
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03771
( 220 ) 2021.11.09.
( 732 ) Bedő Emese, Győrújfalu (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Fuvarozás, áruszállítás; szállítmányozás; áruk raktározása.

( 111 ) 238.102
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03793
( 220 ) 2021.11.10.
( 732 ) Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

terítőkkel, pokrócokkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások. 2021. október 18-i
elsőbbséggel (M2103590 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján): reklámozás; üzleti
menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
41

Sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások. 2021. október 18-i elsőbbséggel (M2103590 ügyszámú
bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján): nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43

2021. október 18-i elsőbbséggel (M2103590 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
( 111 ) 238.103
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03795
( 220 ) 2021.11.10.
( 732 ) Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Ismeretterjesztő könyvsorozatok; 2021. október 13-i elsőbbséggel (M2103552 ügyszámú bejelentésre

alapított belső elsőbbség alapján): tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].
26

2021. október 13-i elsőbbséggel(M2103552 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

díszjelvények, kitűzők.
35

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

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

2021. október 13-i elsőbbséggel (M2103552 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

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

2021. október 13-i elsőbbséggel (M2103552 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
( 111 ) 238.104
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04166
( 220 ) 2021.12.09.
( 732 ) STREAMNET Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
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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.
( 111 ) 238.105
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04167
( 220 ) 2021.12.09.
( 732 ) Videosquare Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VIDEOSQUARE
( 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.
( 111 ) 238.106
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04169
( 220 ) 2021.12.09.
( 732 ) Videosquare Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 238.107
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04273
( 220 ) 2021.12.19.
( 732 ) Németh-Krai Gina Erzsébet, Lajosmizse (HU)
Németh József Tibor, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 35
41

Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; szakmai bemutatók rendezése.
Kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások

lebonyolítása szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; kulturális vagy oktatási
célú kiállítások szervezése és tartása; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások
szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése; bemutatók szervezése
szórakoztatási célokra; szórakoztató bemutatók szervezése; mobil állatsimogatói szolgáltatások; állatsimogatók;
állatkiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokból; állatkiállítások szervezése; állatkiállítások.
A rovat 149 darab közlést tartalmaz.
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