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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

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

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

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

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

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

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

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

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

(60)

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi
rovatokban közzétételi szám (70)
vagy lajstromszám; használati
minta és formatervezési minta
rovatokban lajstromszám; a
megadott szabadalmak, a
megadott növényfajta- oltalmak, a megadott használati
(80)
minta oltalmak és a megadott
formatervezési mintaoltalmak
rovatokban a lajstromszámhoz
kapcsolt dátum a megadó határozat kelte
(13) a publikáció fajtája a WIPO
16. szabványa szerint
(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsőbbség vagy
kedvezmény, illetve a módo(90)
sítási elsőbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve
UPOV Egyezmény szerinti elsőbbség adatai
(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok
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(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve
használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti osztályozás (formatervezési minta rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom címe, a növényfajta fajneve, latin neve, a használati
minta címe, a formatervezési
minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve
a formatervezési minta fényképe vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban a főigénypont (a jellemző ábrával)
Összefüggő bejelentések, szabadalmak, kiegészítő oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak,
használati minták adatai
(62) megosztás esetén a korábbi
szabadalmi, növényfajta- oltalmi, illetve használati minta
bejelentés ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belső elsőbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő
A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
Az Európai Szabadalmi Egyezmény
szerinti adatok, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék első magyarországi
forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte, vala-
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(93)
(94)
(95)
(96)
(97)

(98)

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

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

A1

A2

A3

B1
B2
B8
B9
T1
T2
T3
T4
T5

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

(553) mozgás- vagy multimédia
Egyezmény szerinti felszólalási elmegjelölés
járásban módosítással fenntartott
(554) térbeli megjelölés
európai szabadalmak szövege for(555) hologrammegjelölés
dításának benyújtásáról
(556) hangmegjelölés
T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos
Egyezmény szerinti korlátozási ellapjában történő közzététel
járásban módosítással fenntartott
napja
európai szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
(591) szín- vagy színes megjelölés
T7 Korlátozott európai szabadalom
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
adatai
szövege fordításának bibliográfiai
(641) megosztás esetén a korábbi
adataiban
bejelentés ügyszáma
T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
(646) megosztás esetén a korábbi
szövege fordításában
védjegy lajstromszáma
T10 Európai szabadalom igénypontokon
(660) a belső elsőbbség adatai
kívüli szövegének magyar nyelvű
(700) A jogosult, a képviselő és az engefordítása
délyes adatai
U8 Helyreigazítás a használati minta(731) bejelentő
oltalmi leírások bibliográfiai adata(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
iban
lajstrom szerinti jogosult vagy
U9 Helyreigazítás a használati mintaa lajstromozási eljárásban
oltalmi leírásokban
résztvevő bejelentő
(740) képviselő
Védjegy és földrajzi árujelző adatok
(791) engedélyes
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)
A rovatok rendezési elvei
(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám
(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszűnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja
(200) Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsőbbség adatai
(250) a bejelentés benyújtásának
helye
(300) Uniós elsőbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő
közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzétételt tartalmazó lap száma
(500) Egyéb adatok
(511) az árujegyzék vagy a termékjegyzék a Nizzai Megállapodás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel
(540) a földrajzi árujelző megnevezése
(541) a megjelölés közönséges
írásmóddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(552) pozíció- vagy mintázat megjelölés
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A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési
mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott formatervezési mintaoltalmak adatai
a Locarnói Megállapodás szerinti osztályonként csoportosítva, az első helyen
szereplő bejelentők nevének betűrendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
meg.
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
négyjegyű kódok az adott rovatok tartalmára utalnak a WIPO 17. szabványa
szerint.
A szabadalmi bejelentések közzététele
című rovatban a T betűvel kezdődő dokumentumszám az 1996. január 1-je előtti
bejelentési nappal rendelkező teljes
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő dokumentumszám halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
bejelentések az ügyszám, a megadott
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajstromszám szerinti sorrendben jelennek
meg.
A védjegy és földrajzi árujelző bejelentések a bejelentők nevének betűrendjében,
a lajstromozások lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 20 03526
( 220 ) 2020.11.19.
( 731 ) Perge Juliánna, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási anyagok kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatáshoz

kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; táplálkozásoktatási
szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatás; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; táplálkozással
kapcsolatos órák tartása; tornatanítás; tornaoktatás; tornák szervezése; tornaórák tartása; tornatanítás nyújtása;
tornával kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; felnőttképzés; oktatás és tanítás; oktatási és tanítási
szolgáltatások; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási konferenciák levezetése; életmód
tanácsadás (képzés); szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák
rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatással
kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási konferenciák rendezése és
lebonyolítása; konferenciaszervezés; konferenciaszolgáltatások; konferenciák szervezése; oktatási konferenciák
szervezése; rekreációs célú konferenciák szervezése; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testi egészség oktatás; nevelés; szakmai képzés;
szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
44

Lélekgyógyítás; svédmasszázs; táplálkozási tanácsadás; táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk

nyújtása; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás; diétás és
táplálkozási tanácsadás; étrendi és táplálkozási útmutatás; fizikai rehabilitáció; fizikai állóképességi felmérések;
táplálkozási és étrendi tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; táplálkozási tanácsadási és
tájékoztatási szolgáltatások; masszázs; masszázsszolgáltatások; csontkovács szolgáltatások; alternatív gyógyászati
szolgáltatások; mélyszöveti masszázs; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; meditációs szolgáltatások;
irányított egészségügyi szolgáltatások; lelki állapot felmérés; gyógykovácsolás; energetizálás; csigolyák
helyretételével összefüggő gyógyító szolgáltatás; orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások
emberek vagy állatok részére.
45

Csakratisztítás; énidő kialakítására vonatkozó tanácsadás; lelki tanácsadás; szeretet erejével történő

gyógyítás; asztrológiai és spirituális szolgáltatások; szellemi tanácsadás.
( 210 ) M 21 01239
( 220 ) 2021.03.23.
( 731 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) S-BUDGET Turist felvágott
( 511 ) 29
35

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.
Reklámozás.

( 210 ) M 21 01713
( 220 ) 2019.07.08.

M1603
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( 731 ) Greencells Group Holdings Ltd., Masdar City, Abu Dhabi (AE)

( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Greencells
( 511 ) 6

Napelemeket magába foglaló, fém tetőszerkezetek; fém állványok fotovoltaikus berendezésekhez; fém tartók

napelemes panelekhez.
9

Elektromos energia elosztásának vagy használatának vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és eszközök; napenergia rendszerek vezérlésére,
szabályozására és megfigyelésére szolgáló számítógépes szoftver; fotoelektromos berendezések elektromosság
termeléséhez [fotoelektromos erőművek]; fényelektromos berendezések és készülékek napenergiával történő
áramfejlesztéshez; fotoelektromos modulok; fotovoltaikus napmodulok; fényelektromos készülékek
elektromosság termeléséhez; modulok fotovoltaikus elektromos energia termeléshez; fotovillamos elemek;
szoláris panelek; napelem cellák; napelem modulok; napelemcella lemezek; napelemcella panelek; napenergia
panelek áramtermelésre; napelemek áramtermeléshez; napelemek villamosenergia-termeléshez.
35

Nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások a következőkkel kapcsolatban: fotovoltaikus

készülékek és a napenergia előállítására szolgáló berendezések, fotovoltaikus cellák, napelemek,
napelemmodulok, napkollektorok, nappanelek, napelemek áramtermeléshez, napelemek áram előállításához,
eladásösztönzés napenergia- és a fotovoltaikus berendezésekre tekintettel, üzleti projektmenedzsment
szolgáltatások napenergia projektekkel kapcsolatban, üzleti projektmenedzsment szolgáltatások az energia és az
energiaellátás területén; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások a következők területén: tetőfedő anyagok
fémből, napelemeket tartalmazó fém tetőzet, fém állványok fotovoltaikus berendezésekhez, fémrögzítők
napelemekhez, elektromos energia elosztásának vagy használatának vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és eszközök, napenergia rendszerek
vezérlésére, szabályozására és megfigyelésére szolgáló számítógépes szoftver, áramtermelő fotovoltaikus
installációk [fotovoltaikus berendezések], fotovoltaikus modulok, fotovoltaikus napmodulok, napelemes
energiatermelő berendezések, áramtermelő fotoelektromos modulok.
36

Energetikai projektek finanszírozására vonatkozó szaktanácsadás; pénzügyi tanácsadás [energia szektor].

37

Elektromos berendezések zavarmentesítése; napenergiás rendszerek üzembe helyezése; lakossági és nem

lakossági napelemes energiaellátó rendszerek telepítése; fotovoltaikus berendezések üzembe helyezése és
karbantartása; napkollektoros termikus berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; energiatermelő
berendezések javítása és karbantartása; fényelemek és fényelektromos modulok felszerelése; fényelektromos
készülékek és berendezések javítása, karbantartása és felújítása; napenergia-termelő berendezések karbantartása
és javítása; napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és javítása; napenergiát hasznosító közhasznú
létesítmények építése; erőművek építése.
40

Áramelőállítás napenergiából; energiatermelés erőművekben; elektromos áram fejlesztése; áramfejlesztés;

energiatermelés.
42

Tudományos és technológiai szolgáltatások; technológiai kutatás; tudományos szolgáltatások és a hozzájuk

kapcsolódó tervezés; technológiai szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó tervezés; tudományos kutatás; ipari
elemző és kutató szolgáltatások; szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes hardverek tervezése és
fejlesztése; napenergia rendszerek irányítására, szabályozására és megfigyelésére szolgáló számítógépes szoftver
tervezése és fejlesztése; napenergia rendszerek fejlesztése; napenergia projektek fejlesztése; fotovillamos
rendszerek megszerkesztése és fejlesztése; fém állványrendszerek fejlesztése; műszaki építészeti projektek
tervezése és végrehajtása; mérnöki munkák, szolgáltatások; professzionális tanácsadási szolgáltatások és
konzultáció a környezetvédelem területén; építészeti konzultáció; tanácsadási szolgáltatások az
energiahatékonysággal kapcsolatban; energiamegőrzéssel kapcsolatos szaktanácsadás; mérnöki szolgáltatások az
energiatechnológia területén; technológiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadás a villamos energia és
energiaellátás területén; a természetes energia felhasználásával kapcsolatos kutatási és műszaki
projekttanulmányokhoz kapcsolódó tájékoztatás.
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( 210 ) M 21 01855
( 220 ) 2021.05.08.
( 731 ) Flesch Laszló, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Védőöltözetek pilóták részére; légtisztítóval ellátott porvédő maszkok; füldugó műugróknak.

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

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

( 210 ) M 21 02238
( 220 ) 2021.06.04.
( 731 ) Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok; nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; papírból
készült tananyagok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tankönyvek; szakkönyvek,
kézikönyvek; üzleti nyilvántartások; könyvek.
35

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

szaktanácsadás; ipari menedzsment konzultáció beleértve a költség/hozam elemzéseket; ipari vagy kereskedelmi
vállalatok működtetésével kapcsolatos segítségnyújtás; irodai tevékenységek szolgáltatásai; kereskedelmi
menedzsment; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti
értekezletek szervezése és lebonyolítása; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hálózati szolgáltatások;
üzleti folyamat-átszervezési szolgáltatások; üzleti projektmanagement; üzleti segítségnyújtás; üzleti
tájékoztatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzletszervezéshez kapcsolódó segítségnyújtás;
üzletszervezés.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; díjátadó ünnepségek rendezése

és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; előadások szervezése;
képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; szemináriumok
és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; üzleti konferenciák szervezése; coaching gazdasági és
menedzselési témákban; coaching; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; online
képzések biztosítása; online szemináriumok biztosítása; online kiadványok megjelentetése; online kiadói
szolgáltatások; multimédiás anyagok online kiadása.
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; szakszövegek írása; számítógépes diagnosztikai
szolgáltatások; menedzsmenttel kapcsolatos információs rendszerek tervezése; megvalósíthatósági tanulmányok
megtervezése; tanácsadás a technológiai tervezés területén; tanúsítás [minőségellenőrzés].
( 210 ) M 21 02852
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) Frommer Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 9

Hidegbelövők [lőfegyverek irányzékának beállítására szolgáló szerkezet]; infravörös irányzóberendezések

lőfegyverekhez; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; szimulátorok személyzet kiképzéséhez lőfegyverek
használatára; teleszkópos irányzék lőfegyverekhez.
13

Fegyverek és lőszerek; haditengerészeti fegyverek; agytalpak, agytalpgumik a visszarúgás csökkentésére

[lőfegyverek]; aknavetők, mozsárágyúk [lőfegyverek]; automata fegyverek, lőfegyverek; automatikus lőszertartó
övek, töltényövek lőfegyverekhez; bipodok lőfegyverekhez; biztonsági reteszek lőfegyverekhez; célgömbök,
célzóberendezések lőfegyverekhez [nem optikai vagy teleszkópos]; célzó tükrök lőfegyverekhez;
célzószerkezet-védők lőfegyverekhez; célzószerkezetek, nem távcsövesek, lőfegyverekhez; csőreflektorok
lőfegyverekhez; csőtorkolatok lőfegyverekhez; fegyvertokok lőfegyverekhez; fojtások lőfegyverekhez;
hangtompítók lőfegyverekhez; háromlábú állványok lőfegyverekhez; irányzékok lőfegyverekhez [nem
teleszkópos]; irányzó berendezések [nem távcsöves] lőfegyverekhez; kézi fegyverek [lőfegyverek]; kis kaliberű
lőfegyverek; lőfegyverek; lőfegyverek tárolására szolgáló táskák [speciálisan e célra kialakított]; lőfegyverekhez
kialakított hordtokok; lőportartók lőfegyverekhez; lőszerek lőfegyverekhez; monopodok lőfegyverekhez;
nehézfegyverek, nehéz lőfegyverek; nyílt irányzékok lőfegyverekhez; ólomsörét lőfegyverekhez; pisztolyok
[lőfegyverek]; pót tölténytárak lőfegyverekhez; szíjak, pántok lőfegyverekhez; tisztítóeszközök lőfegyverekhez;
töltények fegyverekhez [lőfegyverek]; töltények lőfegyverekhez; töltényhüvely-gyűjtők automata
lőfegyverekhez; töltényhüvely-gyűjtők félautomata lőfegyverekhez; tölténytárak lőfegyverekhez; tölténytáras
gyorstöltők lőfegyverekhez; töltött tárak lőfegyverekhez; tusaborító lemezek lőfegyverekhez; ütőszegek, kakasok
lőfegyverekhez; ütőszegek, kakasok pisztolyokhoz és puskákhoz [lőfegyverekhez]; vadász lőfegyverek;
védőlapok, védőlemezek lőfegyverekhez; védőtokok lőfegyvereknek; závárzatok lőfegyverekhez; folyékony
robbanóanyagok; formázott töltetek [robbanóanyagok]; gyújtó robbanóanyagok; gyújtózsinórok, kanócok
robbanóanyagokhoz; gyújtózsinórok, kanócok robbanóanyagokhoz, bányászati felhasználásra; gyutacsok,
gyújtótöltetek robbanóanyagokhoz; hidratált robbanóanyagok; mentéshez használt jelzőrakéták, robbanóanyagok
vagy pirotechnikai eszközök; nitrocellulóz robbanóanyagok; nitrokeményítő robbanóanyagok; robbanóanyagok;
robbanóanyagok ammónium-nitrátból; robbanóanyagok bombákhoz; robbanóanyagok és robbantóeszközök,
amelyek nem fegyverek; robbanóanyagok olajkutakhoz; robbanóanyagok, robbanószerek; robbantókanócok
robbanóanyagokhoz; szemcsés, granulált robbanóanyagok; szerves nitrát robbanóanyagok; zselatinos
robbanóanyagok; robbanóanyagok és robbantóeszközök, amelyek nem fegyverek; számszeríjak, íjpuskák
[fegyverek]; tankok [fegyverek].
20

Falra szerelhető fegyverállványok, fegyverpolcok; fegyverszekrények.

35

Lőfegyverek, lőszerek és lövedékek, robbanóanyagok, rendvédelmi és haditechnikai eszközök, valamint

vadászati és sportlövészeti optikai eszközök kereskedelme.
40

Fémkezelés; fémek bevonása (1); fémek bevonása (2); fémek hőkezelése, edzése; forrasztás; galvanizálás;

hegesztési szolgáltatások; homokfúvási szolgáltatások; köszörülés; lézergravírozás; marás [forgácsolás];
fémöntés; általunk tervezett fegyverek és fegyverkiegészítők gyártása.
41

Lövészettel és vadászattal kapcsolatos nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás, sport-kulturális

tevékenységek; lövészeti képzések; lövészversenyek; vadászati és sportrendezvények szervezése és lebonyolítása.
42

Gyártási módszerek tervezése; gyártással kapcsolatos technológiai szolgáltatások; tervezői és kutatói

tevékenység; ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; tudományos és műszaki szolgáltatások;
anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); hegesztéssel kapcsolatos kutatás; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés];
mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok készítése; technológiai kutatás;
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technológiai szaktanácsadás; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban;

tudományos kutatás.
( 210 ) M 21 02857
( 220 ) 2021.07.23.
( 731 ) AGROKERI Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 7

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti gépek és berendezések; egykéses talajlazítók; kétkéses talajlazítók;

szárzúzó gépek; mulcsozó gépek; körkaszák; körkaszák szárzúzó gépekhez; körkaszák mulcsozó gépekhez;
talajmaró gépek; gödörfúró gépek; földfúró gépek; rendsodró gépek; rögtörő kombinátor (szántáselmunkáló);
váltvaforgatós ekék (gépek); ipari gépek.
40

Gyártás és összeszerelő szolgáltatások egyéni megrendelésre.

( 210 ) M 21 03022
( 220 ) 2021.08.15.
( 731 ) Rabbit Hill Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Badass Coffee and Donut
( 511 ) 43

Kávézói szolgáltatások; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok

felszolgálása; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; kávéház;
kávéházi szolgáltatás; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; étel- és italkészítés; kávéellátási
szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása]; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étel és ital
catering; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek
számára; ételkészítés megrendelésre; kávéházak.
( 210 ) M 21 03024
( 220 ) 2021.08.13.
( 731 ) LIBAPEHELY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ARANY LIBA PEHELY GOLDEN GOOSE DOWN
( 511 ) 20

Babapárnák; díszpárnák; fejtámasztó párnák; kitömött párnák; párnák; párnák, díszpárnák; párnák,

fejpárnák.
24

Ágy- és asztalneműk; ágytakarók; baba hálózsákok; babatakarók; dunyhák, paplanok; gyerektakarók;

hálózsákok; hálózsákok babáknak; hálózsákok [bélések]; libatollal töltött paplanok; paplanok;
pehelypaplan/dunyha huzatok; pehelypaplanok; dunyhák; pehelytollal töltött dunyhák; steppelt ágytakarók;
steppelt ágytakarók, paplanok [huzatok, takarók]; steppelt paplanok; tömőanyagokkal töltött paplanok.
( 210 ) M 21 03067
( 220 ) 2021.08.23.
( 731 ) Németh Edina, Budapest (HU)
( 740 ) Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EDINAS PAPER
( 511 ) 16

Papír tortadíszek/süteménydíszek; papírból készült 3D-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk;

papírból készült figurák; papírból készült műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmaséból készült
díszítő szobrok; papírmaséból készült szobrok; szobrocskák, figurák papírmaséból; a grafikai iparban használatos
papírok; ajándékcsomagoláshoz papírmasni; barna papírok, kraft papírok; fluoreszkáló papír; japán papír;
kalligráfia papírok; kraft papír; krepp-papír; krepp-papír szalagok; papír asztaldíszek; papír kitűzők;
papírdekorációk élelmiszerekhez; papírgirlandok; papírmasé; papírmasnik; papírmasnik ajándékcsomagoláshoz;
papírszalagok; papírtömbök festőállványhoz; passepartout papírból; pauszpapír, szabásminta papír; rátétek
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papírból; stancolt papírformák; transzfer papír; ünnepi papír dekorációk [partikra]; xuan papír [kínai

festményekhez és kalligráfiákhoz]; ajándék táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagoló papír;
ajándékcsomagoló papírszalagok; ajándékdobozok papírból; áruszállításra használt papírkartonok; ásványi alapú
papírhelyettesítő anyagokból készült csomagolóanyagok; barázdás papír [hullámosított papír]; bélelt, párnázott
papírzacskók; biológiailag lebomló papírpép alapú tárolók elvitelre felszolgált ételekhez; biológiailag lebomló
papírból készült csomagolózacskók; bútorhuzatok papírból, nem méretre szabott; csomagolások, borítások
palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolóanyagok palackokhoz
papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; dekoratív
papírmasnik csomagoláshoz; ételcsomagoló papír; fagylaltospoharak papírból vagy kartonból; fedelek, kötések,
borítók [papíráruk]; ipari csomagoló tartályok, konténerek papírból; kalapdobozok papírból; karton- vagy
papírdobozok; légzáró papírcsomagolás; lőporcsomagoló papír; olajjal impregnált papír csomagolási célokra;
összecsukható papírdobozok; palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból; papír ajándékkísérők;
papír ajándéktasakok, zacskók; papír ajándékzacskók borokhoz; papír bélések háziállatoknak való alomtálakhoz;
papír bélések háziállatoknak való alomdobozokhoz; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papír- és kartondobozok;
papír szemeteszacskók ételmaradékokhoz háztartási használatra; papír szemeteszsákok; papír tojástartók; papír
uzsonnatáskák; papír- vagy kartondobozok; papírlapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál;
papír zacskók és zsákok készítéséhez; papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok; papírból készült párnázóés bélelőanyagok csomagolási célokra; papírból készült tárolók csomagolási célokra; papírból készült tasakok
csomagoláshoz; papírborítékok csomagolási célokra; papírborítók, papírcsomagolások; papírcsomagolás
evőpálcikákhoz; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papírdobozok; papírdobozok csomagolás
céljára; papírdobozok csomagoláshoz; papírdobozok tárolásra; papírkartonok, dobozok ételszállításhoz;
papírlapok csomagoláshoz; papírtasakok csomagoláshoz; papírtasakok élelmiszerekhez; papírtáskák
bevásárláshoz; papírtáskák háztartási használatra; papírtölcsérek; papírzacskók; papírzacskók csomagoláshoz;
papírzacskók és zsákok; papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; párnázó, bélelő
papír; penészálló papír; szállító dobozok papírból; szemeteszsákok papírból; szendvics zacskók, tasakok [papír];
szendvicszacskók papírból; töltőanyagok papírból vagy kartonból; üdvözlőkártyák tárolására szolgáló
papírdobozok; újrahasznosított papírból készült csomagolóanyagok; virágok és virágtartók bevonására használt
kezelt papír; zacskók csomagolásra papírból; zacskók papírból sütéshez; asztalszámot jelző nyomtatott papírok
különleges rendezvényeken való használatra; borítékok [papíráruk]; borítékokhoz való papírok; cégtáblák
papírból vagy kartonból; címerpajzsok [pecsétek papírból]; címkék papírból vagy kartonból; dekoratív papír
girlandok partikra; dossziék, iratgyűjtők papírból; dossziék [papíráruk]; harmonika mappák papírból;
hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hűségkártyák papír formátumban; illatosított papíráruk; indigó nélküli
többmásolatos papír; iratkapcsok papírokhoz [irodaszerek]; irattartók, mint papíráruk; irattartók [papíráru]; irodai
papíráruk; irodai papírvágók részét képező papírkések; kézzel festett címkék borosüvegekre papírból; noteszek,
zsebkönyvek [papíripari cikkek]; nyomtatott papír feliratok; nyomtatott papír meghívók; nyomtatott papíráruk;
nyomtatott papírcímkék; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós címkék papírból; öntapadós
falidíszek papírból; öntapadós fóliák [papíráru]; papír azonosító táblák, címkék; papír bemutatótáblák,
reklámtáblák; papír címerképek, emblémák; papír dossziék; papír dossziék [papíráru]; papír feliratok, jelek; papír
képkeretek; papír könyvborítók; papír könyvek burkolására; papír könyvjelzők; papír névkitűzők; papíráruk;
papíráruk partikhoz; papírból készült betűk és számok; papírból készült, felvasalható matricák; papírból készült
függőcímkék; papírból készült küldeménytasakok; papírból készült nyomtatott reklámtáblák; papírból készült
poggyászcímkék; papírból készült poggyászellenőrző szelvények; papírból készült poszterek; papírból készült
reklámtáblák; papírból készült zászlók; papírcímkék; papírkapcsok; papírlapok [papíráruk]; papírminták; papírok
borítékokhoz; papírzászlók; party dekoráció fémes papírból; poggyászcímkék papírból; reklámfeliratok papírból;
papírból készült szalagok; csomagoló papír; díszes papírszalagok [tanzaku]; papír; papírdíszek süteményekhez,
tortákhoz; papírok névjegykártyákhoz [félkész termékek]; alátétek papírcsipkéből; asztali alátétek, tányéralátétek
papírból; asztali alátétek terítékekhez papírból; asztali futók papírból; asztalneműk papírból; koktélesernyők
papírból; papír asztalterítők; papír feliratok, zászlók; papír koktélalátétek; papír tányéralátétek; papír
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szemeteszsákok [háztartási használatra]; papír törlőkendők; papíralátétek ivópoharakhoz; papírból készült

asztaldíszek; papírból készült poháralátétek; papírból készült zsebkendők; papírcsipke; papírcsipke alátétek;
papírszalvéták; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; plakátok, transzparensek papírból; poháralátétek
papírból; söralátétek papírból; zászlódíszek papírból; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; képes levelezőlapok,
képeslapok; képeslapok; képeslapok, levelezőlapok; képeslapok, üdvözlőkártyák különböző alkalmakra;
lentikuláris képeslapok; postai levelezőlapok és képeslapok; papír postai levelező- és képeslapokhoz; grafikus
ábrázolások; grafikus rajzok; ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; ajándékzacskók; csomagolóanyag
ajándékokhoz; karácsonyi ajándékcsomagoló; karton ajándékdobozok; ajándék utalványok, vásárlási utalványok;
ajándékcímkék; ajándékcsomagoló kártyák; ajándékkártyák; ajándékkuponok, ajándékutalványok;
ajándékutalványok; papír installációk; papír installációk készítése; egyedi papír kellékek; nyomtatott vizuális
anyagok; nyomtatott belépőjegyek rendezvényekre.
35

Kirakatrendezés; kirakatrendezési szolgáltatások reklámozási célokra; kirakatrendezési szolgáltatások;

kiskereskedelmi kirakatrendezési szolgáltatások; ünnepi dekorációkkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; ünnepi dekorációkkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;
interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; online
reklámozás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklámozás előkészítése; reklámozás, marketing és
promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozás, promóciós szolgáltatások;
reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; reklámozási szolgáltatások; reklámozási,
promóciós és PR szolgáltatások; kereskedelmi ügyletek tárgyalása; közönségszolgálati [PR] konzultáció;
bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos konzultáció
vállalatok számára; promóciós tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás; reklámozásra és promóciós
szolgáltatásokra vonatkozó tanácsadás; segítségnyújtás az üzleti promóció terén; üzleti promócióval kapcsolatos
konzultáció; grafikus reklámozási szolgáltatások; termékbemutató szolgáltatások kirakatokban, élő modellekkel;
márkamegjelenéssel/márkamegjelenítéssel kapcsolatos szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média
területén; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; vizuális reklámanyagok gyártása.
42

Csomagolástervezés; csomagolástervezési szolgáltatások; ipari csomagolástervezési szolgáltatások;

tanácsadás csomagolástervezéssel kapcsolatban; divattervezés; divattervezési szolgáltatással kapcsolatos
tájékoztatás; divattervezési tanácsadási szolgáltatások; ruha- és divattervezés; belsőépítészeti tervezés;
belsőépítészeti tervezések; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; belsőépítészeti tervezési
szolgáltatások butikok számára; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti
tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás;
belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs
szolgáltatások; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés; üzletek belsőépítészeti kialakítása; belsőépítészeti
szolgáltatások; grafikai illusztrációk tervezése; grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése
egységes vállalati arculathoz; kereskedelmi grafikai tervezés; számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások;
számítógéppel támogatott grafikai tervezés; ipari formatervezés; tanácsadási szolgáltatások ipari formatervezéssel
kapcsolatban; termékek formatervezése; lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; lakberendezési tanácsadás;
tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban; beltéri dekoráció tervezése; építészeti tervezés kültéri
elrendezéshez/dekorációhoz; üzletek beltéri dekorációjának megtervezése; prospektustervezés; promóciós
anyagok grafikus tervezése; tervezési szolgáltatások promóciós célú megjelenítő-rendszerekhez; tervezési
szolgáltatások megjelenítő rendszerekhez prezentációs célokra; grafikus tervezés, design; grafikus tervezési
szolgáltatások; grafikus tervező szolgáltatásai; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; népszerűsítési anyagok
grafikus tervezése; hirdetési logók grafikus formatervezése; csomagolási design; üzletek kirakataival kapcsolatos
tervezési szolgáltatások; látványtervezés; vizuális tervezés.
( 210 ) M 21 03356
( 220 ) 2021.09.22.
( 731 ) ExResearch and Development Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 740 ) Csaba Anita Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) ExResearch
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés; robbanásveszélyes térben alkalmazható rádiófrekvenciás jeladókkal kapcsolatos kutatási és tervezési
szolgáltatások; robbanásvédelemmel kapcsolatos kutatási és fejlesztési szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03459
( 220 ) 2021.10.04.
( 731 ) Frühwald Holding GmbH., Wien (AT)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Burkolólapok, nem fémből; betonpanelek; kerítésoszlopok nem fémes anyagokból; kerítéssínek nem fémes

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

( 210 ) M 21 03685
( 220 ) 2021.10.27.
( 731 ) Li Zongzhao, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest
( 541 ) AOSEN
( 511 ) 25

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

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók]; bokacsizmák (1);
bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat];
csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók
lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruha; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok
[ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fürdőkőpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok,
úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák;
gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;
harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók,
harisnyakötők, zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1);
hosszúnadrágok (2); ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtságfelszívó alsóneműk;
jelmezek; kabátok, dzsekik; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging nadrágok,
cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok
[ruházat]; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók;
övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok,
míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rash guard felső
ruházat; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők;
síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2);
strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; tornacipők; tornaruházat; trikó
[alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; úszósapkák; zoknik; zuhanyzó sapkák.
( 210 ) M 21 03715
( 220 ) 2021.11.02.
( 731 ) MasterCard International Incorporated, Purchase, New York (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes hardver és letölthető szoftver a fizetési tranzakciók, banki tranzakciók és bankkártya

szolgáltatások megkönnyítésére, kezelésére; számítógépes hardver és letölthető szoftver a számlafizetéssel
kapcsolatos adatok elektronikus feldolgozásához és továbbításához; számítógépes hardver és letölthető szoftver a
készpénzkifizetési szolgáltatásokhoz, bankjegykiadó automatákhoz, tranzakciók hitelesítéséhez,
útvonalválasztáshoz, engedélyezéshez és elszámoláshoz, csalások felderítéséhez és ellenőrzéséhez, katasztrófa
utáni helyreállításhoz és titkosítási szolgáltatásokhoz; távközlési és elektromos készülékek és műszerek, úgymint
adatrögzítő, -átviteli és -lejátszó készülékek, beleértve a hangot és a képet is; könyvelőgépek; pénzügyi számlák
globális számítógépes hálózaton keresztül történő nyomon követésére, kezelésére és elemzésére szolgáló
készülék; számítógépes hardver és letölthető szoftver a helyi és nagy kiterjedésű számítógépes hálózatok
fejlesztéséhez, karbantartásához és használatához; memóriakártyák olvasására szolgáló rendszerek, és
memóriákban, úgymint integrált áramköri memóriákban és bankkártya memóriákban lévő adatok olvasására
szolgáló rendszerek; letölthető elektronikus kiadványok; nyomtatóberendezés adatfeldolgozó rendszerekhez és
pénzügyi tranzakciós rendszerekhez; kódolók és dekóderek; modemek; számítógépes hardver és letölthető
szoftver az elektronikus úton történő fizetési tranzakciók megkönnyítésére vezeték nélküli hálózatokon, globális
számítógépes hálózatokon és/vagy mobil távközlési eszközökön keresztül; számítógépes hardver és letölthető
szoftver a titkosítási kulcsok, digitális tanúsítványok és digitális aláírások létrehozásához; letölthető számítógépes
szoftver a magánszemélyek, bankok és pénzügyi intézmények által használt bizalmas ügyfél információk
biztonságos adattárolására, visszakeresésére és továbbítására; számítógépes hardver és letölthető szoftver, amely
megkönnyíti a rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) eszközök és a rádiófrekvenciás azonosító (RFID)
eszközök azonosítását és hitelesítését; letölthető számítógépes szoftver, amely egy digitális pénztárcát tartalmaz a
kiskereskedelmi kuponokhoz, utalványokhoz, utalványkódokhoz és kedvezményekhez való hozzáféréshez,
valamint hűség- vagy pénzjutalmak megszerzéséhez; digitális pénztárcát tartalmazó letölthető számítógépes
szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az ár-összehasonlító információk, a termékértékelések,
egyéb kiskereskedelmi weboldalakra mutató linkek és más kedvezményekkel kapcsolatos információk elérését;
érintés nélküli fizetési terminálokhoz kapcsolódó szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára
az érintés nélküli mobilkereskedelmi tranzakciók elfogadását, a hűség igazolására szolgáló okmányok érintés
nélküli bemutatását, valamint a kuponok, kedvezmények, árengedmények, utalványok és különleges ajánlatok
érintés nélküli beváltását; letölthető számítógépes szoftver kriptovaluta tranzakciók kezelésére és ellenőrzésére a
blokklánc technológia alkalmazásával; letölthető számítógépes szoftver kriptográfiai kulcsok generálására a
kriptovaluták fogadásához és elköltéséhez; letölthető számítógépes szoftver a kriptovaluta tárcaként való
használatára; letölthető számítógépes szoftver a blokklánc-alapú leltár- és ellátás-lánc menedzsmenthez; letölthető
számítógépes szoftver a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos információk elérésére, olvasására és nyomon
követésére egy blokkláncban; mobiltelefonokban, NFC és RFID eszközökben használható integrált áramköri
chipek; mágneses kódolású kártyák és integrált áramköri chipet tartalmazó kártyák ("okos kártyák"); kódolt
biztonsági kártyák; hologrammal impregnált kártyák (kódolt); feltöltőkártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti
kártyák, chipkártyák, részletfizetési kártyák, tároltérték kártyák, elektronikus adathordozó kártyák, fizetőkártyák;
bankkártyák, úgymint mágnesesen kódolt bankkártyák és mágneses memóriát, valamint integrált áramköri
memóriát használó bankkártyák; bankkártyaolvasók; mágneskódos kártyaolvasók, elektronikus adathordozó
kártyaolvasók, elektronikus titkosító egységek; számítógépes hardverek és letölthető szoftverek pénzügyi
szolgáltatásokhoz, illetve banki és távközlési ágazatban való használatra; letölthető számítógépes szoftver,
amelynek célja, hogy lehetővé tegye az intelligens kártyák interakcióját a terminálokkal és kártyaolvasókkal;
telefonokba és más kommunikációs eszközökbe beágyazott számítógépes chipek; távközlési berendezések;
árusítóhelyi tranzakciós terminálok és számítógépes szoftverek a tranzakciós, azonosító és pénzügyi információk
továbbítására, megjelenítésére és tárolására a pénzügyi szolgáltatásokban, illetve banki és távközlési iparágakban
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történő felhasználásra; rádiófrekvenciás azonosító eszközök (transzponderek); elektronikus ellenőrző készülék a

feltöltőkártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák és fizetőkártyák hitelességének ellenőrzéséhez;
bankautomaták; a fent említett áruk alkatrészei és tartozékai.
35

Üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti vizsgálatok, kutatások; kereskedelmi információs

ügynökségek; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra; árösszehasonlító
szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások; marketing konzultációs szolgáltatások; piackutatás;
kártyatulajdonosok vásárlási szokásainak nyomkövetése, elemzése, előrejelzése és jelentése; mások áruinak és
szolgáltatásainak népszerűsítése hitelkártyák, betéti kártyák és fizetőkártyák használatához kapcsolódó jutalmak
és ösztönzők segítségével; hűség- és jutalmazóprogramok üzleti adminisztrálása; kereskedelmi, ipari és üzleti
menedzsment segítségnyújtás/támogatás; üzleti értékelések; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;
számlakivonatok összeállítása; üzleti könyvvizsgálat; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; közönségszolgálati
szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások biztosítása online vagy mobil távközlési eszközökön keresztül a
hitel-, betéti- és fizetési kártyákkal kapcsolatban; számítógépes adatbázis management; információindexek
összeállítása blokklánc technológia segítségével; mások koncertjeinek és kulturális rendezvényeinek promóciója;
szállítás, utazás, hotelek, szállás, élelmiszer és ételek, sportok, szórakozás és városnézés reklámozása;
információnyújtás áruk és szolgáltatások on-line módon az interneten és más számítógépes hálózatokon keresztül
megvalósuló megvásárlására vonatkozóan; pénzügyi nyilvántartások kezelése; a fent említett szolgáltatásokkal
kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.
36

Pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információ; pénzügyi támogatás; pénzügyi szolgáltatások, úgymint, banki

szolgáltatások, hitelkártya szolgáltatások, betétikártya szolgáltatások, fizetőkártya szolgáltatások, részletfizetési
kártya szolgáltatások, tárolt értékkel rendelkező kártyákon keresztül kínált előre fizetett kártyás szolgáltatások,
elektronikus hitel- és terhelési tranzakciók, számlafizetési és prezentációs szolgáltatások, készpénzkifizetés, csekk
hitelesítés, csekkbeváltás, betét-hozzáférési és bankautomata szolgáltatások, tranzakció-engedélyezési és
elszámolási szolgáltatások, tranzakciók egyeztetése, készpénzkezelés, összevont alapok elszámolása, konszolidált
jogvita-feldolgozás, pénzmozgással kapcsolatos szolgáltatások a fizetési kártyák területén, elektronikus fizetési
szolgáltatások, fizetési műveletekkel kapcsolatos hitelesítési és ellenőrzési szolgáltatások; elektronikus
pénzátutalási és valutaváltó szolgáltatások; kriptovaluta fizetési szolgáltatások; blokklánc technológiát alkalmazó
kriptovalutaváltó szolgáltatások; pénzügyi információk nyújtása a kriptovalutákkal kapcsolatban; pénzügyi
értékelő és kockázatkezelési szolgáltatások mások számára a fogyasztói hitelek területén; pénzügyi információk
terjesztése globális számítógépes hálózaton keresztül; pénzügyi elemzés és tanácsadás; a kártyabirtokosok által a
bankjegykiadó automatákon keresztül végzett pénzügyi tranzakciók feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatások;
pénzügyi nyilvántartások vezetése; értéktárolt elektronikus pénztárcával kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus
banki szolgáltatások globális számítógépes hálózaton keresztül; pénzügyi bankelszámolási szolgáltatások;
ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan értékbecslés; ingatlanbefektetés menedzsment; ingatlanbefektetéssel
kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanbiztosítással kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás;
ingatlanközvetítés; ingatlanok értékelése; ingatlanügynöki szolgáltatások; ingatlanok értékelése; ingatlan
ügyintézés; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek ügyintézése; ingatlanhitelek nyújtása; ingatlanfejlesztéssel
kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi közvetítői szolgáltatások;
tőkebefektetés ingatlanokba; kereskedelmi ingatlanbefektetéssel kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanvásárlással
kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanértékesítéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanok
bérbeadása; ingatlanügyletekkel kapcsolatos vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan portfólió menedzsment;
jelzálog-finanszírozás és vagyonbiztosítás; fizetési megoldásokkal, banki tevékenységgel, hitelkártyákkal, betéti
kártyákkal és fizetőkártyákkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; a fent említett szolgáltatásokkal
kapcsolatos információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások.
( 210 ) M 21 03726
( 220 ) 2021.11.03.
( 731 ) Herb-Pharma Corporation s.r.o., Vel'ké Ludince (SK)
M1612

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 13. szám, 2022.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 740 ) Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 3
5

Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.
Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek

(fungicidek).
( 210 ) M 21 03735
( 220 ) 2021.11.05.
( 731 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) OTP Bank
( 511 ) 9

Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid elven működő adat- és képhordozó kártyák, bankkártyák

és ezek olvasó és író berendezései; jogosultságot ellenőrző és azonosító eszközök és kártyák; belépőkártyák;
azonosító és igazolókártyák; elektronikus és elektromechanikus személyazonosító eszközök, és ezek író és olvasó
berendezései; bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták; POS-terminálok; pénzszámláló eszközök és
berendezések, valamint bankjegy és pénz eredetiségét ellenőrző és jelző eszközök, berendezések.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül reklámozás és

hirdetés szóróajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb
hordozón; plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,
sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű
hálózatokon keresztül; hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobiltelefonokon keresztül;
sajtóhirdetések.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések
kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési
hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, gépjárműlízing;
életjáradék- és nyugdíjfolyósítási, valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak
(betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési
biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing,
ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása
és vétele.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy vezetőképzés, felnőttoktatás; pénzügytörténeti
gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális tevékenységek szervezése,
lebonyolítása, szponzorálása.
( 210 ) M 21 03740
( 220 ) 2021.11.08.
( 731 ) Magyar Vállalkozásminősítő Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás, üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció, irodai munkák.
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( 210 ) M 21 03867
( 220 ) 2021.11.17.
( 731 ) ADP, Inc., Roseland, New Jersey (US)
( 300 ) 90/845,960 2021.07.23. US
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ADP EVALTA
( 511 ) 9

Letölthető számítógépes szoftverek humánerőforrás-menedzsmenthez, humántőke-menedzsmenthez (HCM),

bérszámfejtéshez, előkészítéshez és adminisztrációhoz, munkavállalói juttatások és nyugdíjtervek
adminisztrációjához, munkanélküli kompenzáció kezeléséhez, tehetséggondozáshoz, munkavállalói
munkaidő-nyilvántartáshoz, alkalmazottak ütemezéséhez és távollétének kezeléséhez, alkalmazottak
nyilvántartásához, munkavállalói lízingeléséhez, üzletvezetéshez és könyveléshez.
35

Humán erőforrás menedzsment; bérszámfejtés feldolgozás, előkészítés és adminisztráció; adóbefizetések

benyújtása és jelentése; munkavállalói munkaidő-nyilvántartás vezetése; munkavállalói lízing; elektronikus
béradó-készítés biztosítása; kiszervezési szolgáltatások az emberi erőforrások, a humán-tőkemenedzsment
(HCM), a toborzás és a munkaerő-felvétel területén; foglalkoztatási toborzási és személyzeti konzultáció;
személyzeti toborzási szolgáltatások; tehetséggondozás; időmérő szolgáltatások mások számára.
36

Munkáltatói adóterheléssel kapcsolatos szolgáltatások; biztosítással és pénzügyekkel kapcsolatos

munkavállalói juttatási programok kezelése.
41

Oktatási és képzési szolgáltatások a bérszámfejtés, adóbefizetések és jelentések, munkavállalói

munkaidő-nyilvántartás, nyugdíjnyilvántartás, munkavállalói bérbeadás, karrierfejlesztés területén.
42

Online, nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása alkalmazottakkal és

személyzettel kapcsolatos szolgáltatásokhoz, amelyek humánerőforrás-menedzsment, humántőke-menedzsment
(HCM), bérszámfejtés, előkészítés és adminisztráció, munkavállalói juttatások és nyugdíjterv adminisztrációja,
munkanélküli kompenzáció kezelése, bérszámfejtés, adószámítás és -előkészítés, adószabályozás betartásának
ellenőrzése, bérszámfejtés elektronikus feldolgozása, adóbevallás és -bevallás, dolgozói munkaidő-nyilvántartás
feldolgozása, alkalmazottak ütemezése és távollét kezelése, dolgozói bérbeadása, nyilvántartása és nyomon
követése, a munkavállalói teljesítmény menedzsmentje; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes
használatának biztosítása humántőke-menedzsmenthez (HCM); kompatibilis interfész biztosítása a munkaadók
számára a bérszámfejtéshez, az emberi erőforrásokhoz és a pénzügyi rendszerekhez használt szoftverek, valamint
a pénzügyi és emberi erőforrások kezeléséhez szükséges szoftverek között; online, nem letölthető számítógépes
szoftverek ideiglenes használatának biztosítása a könyvelés területén az üzleti alkalmazottak bérjegyzékének
elkészítéséhez és feldolgozásához a munkáltatók számára; nem letölthető szoftvert tartalmazó webalapú rendszer
és online portál biztosítása a munkavállalói juttatások közvetítőinek és tanácsadóinak a munkavállalói juttatások
adminisztrációjában, a nyugdíjnyilvántartásban és a munkanélküli-kompenzáció kezelésében.
( 210 ) M 21 03884
( 220 ) 2021.11.18.
( 731 ) Fan Ruiling, Nyíregyháza (HU)
Zhang Pinfen, Budapest (HU)
( 740 ) Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24

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

ajtófüggönyök; állatbőrutánzat szövetek; anyagok fehérneműkhöz; arctörlő kendők textilből; asztali futók
textilből; asztalterítők, nem papírból (1); asztalterítők, nem papírból (2); baba hálózsákok; babatörlő kendők;
barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok lábbelikhez; bélések [szövetek]; biliárdposztó; bivakzsákok,
melyek hálózsákok fedésére szolgálnak; brokátok; bútorhuzatok; bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok
textilből; bútorszövetek, kárpitok; címkék textilből; damaszt [szövet]; daróc, abaposztó [szövet]; dunyhák,
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paplanok; előrajzolt anyagok [hímzéshez]; eszpartó szövetek; flanel [szövet]; függönyelkötők textilből;

függönyök; függönyök textilből vagy műanyagból; fürdőkesztyűk; fürdőszobai vászonneműk, a ruházat
kivételével; géz [fátyolszövet]; gumis szövet nem irodai használatra; gyapjúszőnyeg; hálózsákok; hálózsákok
babáknak; hálózsákok [bélések]; hócsalánszövetek; jersey [szövet]; kalapbélések textilből, bevarrt; kanavász
[szabóvászon]; kenderszövetek (1); kenderszövetek (2); kenderszövetek (3); kézimunka anyagok [gobelin anyag,
keresztszemes anyag]; kötött szövetek; krepon; krepp [szövet]; lenszövetek; lepedők; lobogók textilből vagy
műanyagból; lószőrvászon [zsákvászon]; marabu [szövet]; matrachuzatok; melegen ragasztható tapadószövetek;
mintás vászon; muszlin; műanyagok [textil pótanyagai]; műselyemszövetek; nemez, filc; nem szőtt textíliák;
nyomdai alátétek szövetanyagból; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon, karton,
kalikó (1); pamutvászon, karton, kalikó (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok (1); párnahuzatok, vánkoshuzatok (2);
párnahuzatok, vánkoshuzatok (3); párnahuzatok vászonból, ciha; pikniktakarók; poháralátétek textilből;
pohártörlő ruhák; posztó, kártolt gyapjúszövet; rácsvédő gyerekágyakba [ágyneműhuzatok]; rugalmas [elasztikus]
szövetek; sajtruha, sajtvászon; selyemszövet; selyemszövetek nyomdai sablonokhoz; skót gyapjúszövet;
sminkeltávolító kendők; szemfedők, leplek; szitaszövet; szövetek (1); szövetek (2); szövetek (3); szövetek (4);
szövetek hőlégballonokhoz [gázt át nem eresztő szövetek]; szúnyoghálók; taft [szövet]; takarók kisállatok
számára; tányéralátétek textilből (1); tányéralátétek textilből (2); textilanyagok lábbelikhez; textil falidíszek;
textilszalvéták; textil szűrőanyagok; törölközők; tüll; úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari
felhasználásra; vásznak; vászon, kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; vászon matrachuzatok; viaszosvászon
asztalterítők; WC-fedél huzatok textilből; zászlófüzérek textilből vagy műanyagból; zászlók textilből vagy
műanyagból; zefír [szövet]; zuhanyfüggönyök textilből vagy műanyagból; zsebkendők textilanyagokból;
zseníliaszövet.
( 210 ) M 21 03958
( 220 ) 2021.11.19.
( 731 ) Gál Attila, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Takáts Gábor János, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 24

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

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; jég [fagyott víz].
( 210 ) M 21 04088
( 220 ) 2021.12.01.
( 731 ) Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások.

( 210 ) M 21 04156
( 220 ) 2021.12.09.
( 731 ) Kovács Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csiszár Attila, Budapest
( 541 ) Gyepmester Keverék
M1615
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Fűmagok; szaporítóanyagban elővetett magok növények közötti füvesítéshez; szaporítóanyagok

[vetőmagvak]; szaporítóanyagban elővetett magok vízelvezető csatornák füvesítéséhez; gabonamagvak,
mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; vetőmagok, élő növények, gyep, természetes pázsit;
szaporítóanyagban elővetett magok fák közötti füvesítéshez.
44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 21 04173
( 220 ) 2021.12.09.
( 731 ) ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
43

Péksütemények és cukrászsütemények; liszt alapú ételek; süteménytészta, pizza.
Étel és ital catering; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; péksütemények és

cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása; péksütemények és cukrászsütemények
sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.
( 210 ) M 21 04174
( 220 ) 2021.12.09.
( 731 ) ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
43

Péksütemények és cukrászsütemények; liszt alapú ételek; süteménytészta; pizza.
Étel és ital catering; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; péksütemények és

cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása; péksütemények és cukrászsütemények
sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.
( 210 ) M 21 04182
( 220 ) 2021.12.10.
( 731 ) ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BONFORNO
( 511 ) 30
43

Péksütemények és cukrászsütemények; liszt alapú ételek; süteménytészta, pizza.
Étel és ital catering; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; péksütemények és

cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása; péksütemények és cukrászsütemények
sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.
( 210 ) M 21 04186
( 220 ) 2021.12.11.
( 731 ) Industrial and Commercial Bank of China Limited, Peking (CN)
( 740 ) V4 Legal Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 36

Részletfizetési hitelnyújtás; értékek letétbe helyezése; pénzváltás; alapokba történő befektetés; telebank

szolgáltatások; betéti kártya szolgáltatások; kölcsönök [finanszírozás]; pénzügyi elemzés; finanszírozási
szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi
információ; pénzügyi szponzorálás; pénzügyi tanácsadás; szárazföldi járművek hitelre történő eladása, éspedig
részletfizetési hitel finanszírozása; felszámolói szolgáltatások [pénzügyi]; klíring [pénzügyi]; elszámolóház
[pénzügyi]; határidős árutőzsdei kereskedelmi ügynökség; adóvizsgálati szolgáltatások, nevezetesen
adótanácsadás (nem könyvelés), pénzügyi tanácsadás az adózással és az adófizetések feldolgozásával
kapcsolatban; távközlési berendezések hitelre történő eladása, mégpedig részletfizetési hitel finanszírozása;
hitelkártyák kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások; hitel iroda; banki szolgáltatások; értékbónok kibocsátása;
hitelkártyákkal kapcsolatos szakvéleményezési szolgáltatások; követelésbehajtási ügynökségek; részvény és
kötvény alkuszi tevékenység; tőzsdei árfolyamjegyzés; nyugdíj-fizetési szolgáltatások; csekkek hitelességének
ellenőrzése; tőkebefektetések; bérleti díj beszedése; gyűjtések szervezése; széfletét szolgáltatások; adóval
kapcsolatos becslések; takarékpénztárak; jelzálogbank; elektronikus pénzátutalás; utazási csekkek kiadása;
tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; részletfizetéses hitelnyújtás; befektetési alapok; biztosítások;
biztosítási tanácsadás; biztosítási információk; ékszerek értékbecslése; irodák (ingatlanok) bérbeadása;
ingatlanlízing; ingatlankezelés; ingatlanok értékbecslése; lakásügynökség; alkuszi/ügynöki tevékenység;
garanciák; garanciák nyújtása, mint pénzügyi szolgáltatás lízingügyleteknél; jótékonysági célú pénzgyűjtés;
vagyonkezelés; értékpapírok ellenében történő hitelezés; online bank, internet bank.
( 210 ) M 21 04274
( 220 ) 2021.12.18.
( 731 ) Beltaste Mórahalom Húsfeldolgozó és Élelmiszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Mórahalom (HU)
( 740 ) Dr. Barabás-Katona Adrienn, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; jég [fagyott víz].
35

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

( 210 ) M 21 04286
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karácsonyi Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok; fagyasztott hústermékek;
M1617
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fagyasztott haltermékek; fagyasztott zöldségek; fagyasztott gyümölcsök; főként zöldségeket tartalmazó

fagyasztott készételek; elsősorban húst tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban halat tartalmazó fagyasztott
ételek; elsősorban tengeri ételeket tartalmazó előre csomagolt fagyasztott főételek; tejtermékek; tejtermékekből
készült desszertek; tejtermékek fagyasztott állapotban; rántott sajtételek fagyasztott állapotban; kész saláták;
szárított diófélék; tartósított diófélék; sózott diófélék; pirított diófélék; pörkölt diófélék; gyümölcsök és diófélék
vegyesen; levesporok; előkészített gombák; gombakonzervek; szárított ehető gombák.
30

Fagyasztott pizzák; fagyasztott pizzaalapok; elsősorban tésztát tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban

rizst tartalmazó fagyasztott ételek; fagyasztott, hússal töltött sütemény/tészta; zöldségekkel töltött fagyasztott
sütemény; hússal és zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és
metélt; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; élesztő, sütőporok;
só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; szárított és friss tészták, nudlik, gombócok; fagyasztott tészták;
szószok; salátaöntetek és dresszingek.
( 210 ) M 21 04287
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karácsonyi Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok; fagyasztott hústermékek;
fagyasztott haltermékek; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott zöldségek; elsősorban húst tartalmazó fagyasztott
ételek; főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; elsősorban halat tartalmazó fagyasztott ételek;
elsősorban tengeri ételeket tartalmazó előre csomagolt fagyasztott főételek; tejtermékek fagyasztott állapotban;
rántott sajtételek fagyasztott állapotban; kész saláták; pirított diófélék; pörkölt diófélék; sózott diófélék; szárított
diófélék; tartósított diófélék; gyümölcsök és diófélék vegyesen; levesporok; előkészített gombák;
gombakonzervek; szárított ehető gombák; tejtermékekből készült desszertek; tejtermékek.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények;
elsősorban rizst tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban tésztát tartalmazó fagyasztott ételek; fagyasztott
pizzaalapok; fagyasztott pizzák; fagyasztott, hússal töltött sütemény/tészta; zöldségekkel töltött fagyasztott
sütemény; salátaöntetek és dresszingek; szószok; szárított és friss tészták, nudlik, gombócok; hússal és
zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény.
( 210 ) M 21 04288
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karácsonyi Zoltán, 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; sült
hús; konyhakész hús; hús és hústermékek; hentesáruk; olívaolaj; hummusz; kész saláták; rágcsálnivalók,
ropogtatnivalók.
M1618
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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; bulgur; müzliszeletek; puffasztott rizs; extrudált kenyér; gluténmentes pékáruk; teljes kiőrlésű
búzából készült snack termékek; teljes kiőrlésű tészta; kölesből készült sütemények; panírkeverékek; alacsony
szénhidráttartalmú édességek; cukormentes édességek.
32

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

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
35

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

( 210 ) M 21 04289
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) State Development & Investment Corp., Ltd., Beijing (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Üzletvezetési konzultáció; szállodák menedzsmentje; hirdetési- és reklámszolgáltatások; import-export

ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; piackutatás; szállodai üzletvezetés; műszaki kiállítások szervezése; szakmai kiállítások
szervezése; üzleti információk.
37

Építkezések felügyelete [irányítás]; építés; bányaművelés; kárpitozás; fűtőberendezések üzembe helyezése

és javítása; gyárépítés; kereskedelmi lakások építése; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és
karbantartás]; építkezéshez kapcsolódó konzultáció; kikötőépítés.
40

Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladékanyagok kezelése; értéknövelő újrahasznosítás

[hulladék-újrahasznosítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok szétválasztása; légtisztítás; levegő
szagtalanítása; energiatermelés; hulladék- és szemétmegsemmisítés; fémöntés; információ anyagkezelésről.
42

Műszaki rajzolás; technológiai kutatás; várostervezés; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

minőség-ellenőrzés; minőségvizsgálat; vegyészeti kutatás; ipari formatervezés; építési projektek fejlesztése;
építési tervkészítés.
( 210 ) M 21 04290
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) State Development & Investment Corp., Ltd., Beijing (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Üzletvezetési konzultáció; szállodák menedzsmentje; hirdetési- és reklámszolgáltatások; import-export

ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; segítségnyújtás üzleti tevékenységek
menedzsmentjében; piackutatás; szállodai üzletvezetés; műszaki kiállítások szervezése; szakmai kiállítások
szervezése; üzleti információk.
37

Építkezések felügyelete [irányítás]; építés; bányaművelés; kárpitozás; fűtőberendezések üzembe helyezése

és javítása; gyárépítés; kereskedelmi lakások építése; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és
karbantartás]; építkezéshez kapcsolódó konzultáció; kikötőépítés.
40

Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladékanyagok kezelése; értéknövelő újrahasznosítás

[hulladék-újrahasznosítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok szétválasztása; légtisztítás; levegő
szagtalanítása; energiatermelés; hulladék- és szemétmegsemmisítés; fémöntés; információ anyagkezelésről.
42

Műszaki rajzolás; technológiai kutatás; várostervezés; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

minőség-ellenőrzés; minőségvizsgálat; vegyészeti kutatás; ipari formatervezés; építési projektek fejlesztése;
építési tervkészítés.
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( 210 ) M 21 04291
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karácsonyi Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; sósav; vízkőoldó

szerek; vízlágyítók [készítmények].
3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; zsíroldók tisztítási célokra;
háztartási illatosítók; bőr- és cipőtisztító és fényesítő készítmények; tisztítókészítmények lefolyók tisztítására;
ablaktisztító szerek; maró tisztítószerek; mosó- és tisztítószerek; tisztítószerek háztartási célokra;
mosogatószerek, mosogató készítmények; mosodai készítmények; háztartási mosószerek, mosóporok;
öblítőszerek; fényezőszerek bútorokhoz és padlóhoz; vécékagyló-tisztítók; alkoholos oldószerek, melyek
tisztítószerek; kéztisztítók; fehérítő készítmények.
5

Fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek); fürdőszobai illatosítók; légfrissítők; rovarirtó termékek; rovarriasztók.
16

Papír és karton; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; WC-papír, toalettpapír; konyhai

papírtörlők [tekercsek]; papírzsebkendők; eldobható szalvéták.
24

Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; szalvéták [textilből].

( 210 ) M 21 04292
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) Balog Tibor e.v., Kecskemét (HU)
( 541 ) FXSMARTHAND
( 511 ) 9

Day-trading szoftverek; irodai és üzleti alkalmazások; irodai szoftverek; pénzügyi tranzakciók kezelésével

kapcsolatos számítógépes szoftverek; szoftverek online ügyletek közvetítéséhez; üzleti szoftverek; érzékelő
szoftverek; kockázatérzékelő szoftverek; segédprogramok, biztonsági és kriptográfiai szoftverek;
segédszoftverek; letölthető számítógépes segédprogramok; letölthető számítógépes segédszoftverek; pozíció
kezelő- és menedzselő alkalmazás.
42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 21 04294
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) Istenhegyi Géndiagnosztika Labor Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) László Fekete Bagaméry Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 10
42

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

géntechnológiai szolgáltatások; kémiai 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;
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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
kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek diagnosztizálásával és
kezelésével kapcsolatban; klinikák, orvos 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.
( 210 ) M 22 00029
( 220 ) 2022.01.06.
( 731 ) Okvátovity Dóra, Fajsz (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Magyarország területéről származó ételízesítők (fűszerek), étkezési fűszerek, főzéshez használható fűszerek,

fűszerként használt pirospaprika, fűszerkészítmények, ízesítő anyagok és fűszerek.
( 210 ) M 22 00033
( 220 ) 2022.01.06.
( 731 ) Okvátovity Dóra, Fajsz (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Magyarország területéről származó bors, csokoládé alapú termékek, darált fokhagyma [fűszer],

élelmiszer-ízesítők az illóolajok kivételével, ételízesítők, ételekhez adható ízesítő anyagok [nem illóolajok],
ételízesítők [nem illóolajok], étkezési fűszerek, feldolgozott fokhagyma fűszerként való használatra, feldolgozott
magok fűszerezéshez, feldolgozott magok ételek és italok ízesítéséhez, feldolgozott tökmag [ízesítő], főzéshez
használható fűszerek, fűszerek, ízesítők, fűszerek por alakban, fűszerekből készült keverékek, fűszerként használt
pirospaprika, fűszerkészítmények, fűszerkeverékek, fűszerkivonatok, fűszernövények, fűszersók, ízesítő anyagok
és fűszerek, teák [nem gyógyászati használatra], méz, méhpempő, propolisz, paradicsomszószok, ketchupok,
konyhasó, szárított fűszerek, tartósított gyógynövények.
( 210 ) M 22 00078
( 220 ) 2022.01.11.
( 731 ) PhoneIn Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Dr. Tanács Ügyvédi Iroda, Szeged

( 546 )
( 511 ) 42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45

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

( 210 ) M 22 00124
( 220 ) 2022.01.14.
( 731 ) LIZA SNACK Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Szőke Csaba, Debrecen
( 541 ) ROPI
( 511 ) 29

Sertésbőrből készült ropogós snack termék.

( 210 ) M 22 00238
( 220 ) 2022.01.26.
( 731 ) Szántó Szilárd, Diósd (HU)
( 740 ) Várossy Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Iránytű az iskolához
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 22 00239
( 220 ) 2022.01.26.
( 731 ) "KOLEX" Karbantartó és Szolgáltató Közkereseti Társaság, Csesznek (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 541 ) LOVAGVÁR ÉTTEREM
( 511 ) 43

Étel- és italellátás; bisztró [büfé] szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk

[éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos
szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre árusító éttermek; étel- és italkészítési
szolgáltatások; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;
ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; grilléttermek; gyorséttermek, snack
bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kávéházak; ételek és italok
készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkészítés;
ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve
az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; pizzériák; salátabárok; szolgáltatások italok
biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához; teaházak; teaházi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások
[étel- és italszolgáltatás]; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; esküvői fogadások szervezése
(helyszínek).
( 210 ) M 22 00264
( 220 ) 2022.01.27.
( 731 ) PELLET Hungary Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti
(HU)
( 740 ) Dr. Széll Attila Ügyvédi Iroda, Szigethalom
( 546 )

( 511 ) 4

Tüzelőanyagok, fapellet.
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Fűtőberendezések, kazánok.

20

Fából készült raklap.

( 210 ) M 22 00320
( 220 ) 2022.02.02.
( 731 ) Dankó Ágnes, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Turán Tünde, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Élelmiszerek, sajtok, sonkák, tészták, édességek, zöldségek, növényi olajok, alkoholos és alkoholmentes

italok kis- és nagykereskedelmi ügylete.
43

Kávézó és kávézóban nyújtott szolgáltatások.

( 210 ) M 22 00360
( 220 ) 2022.02.08.
( 731 ) ThalesNano Nanotechnológai Kutató-Fejlesztő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 1
9

Ipari, tudományos, vegyi termékek, mindezek vegyipari katalizátor berendezésekhez; hidrogén.
Vegyészeti berendezések és eszközök.

( 210 ) M 22 00490
( 220 ) 2022.02.18.
( 731 ) Támba Miklósné, Napkor (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Húsok, húskészítmények; vadhústermékek; szalámik; szuvidált termékek.

( 210 ) M 22 00509
( 220 ) 2022.02.21.
( 731 ) Maternity Magánklinika Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Péterné Molnár Gizella, Budapest
( 541 ) CSALÁD SZÜLETIK - PROGRAM
( 511 ) 44

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

aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; diétás és táplálkozási tanácsadás; egészséggel
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi adatok távmonitorozása gyógyászati diagnózishoz és
kezeléshez; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségvizsgálati szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia;
klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak; látogató ápolói szolgáltatások; masszázs; művészeti terápia;
orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok;
orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; pszichológus [szolgáltatások]; regeneráló orvosi szolgáltatások;
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szülés utáni gondozási szolgáltatások nők számára; szülésznői szolgáltatások; táncterápia; távgyógyászati

szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; védőoltások adása; zeneterápiás szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00512
( 220 ) 2022.02.21.
( 731 ) Sakret Hungária Bt., Jánossomorja (HU)
( 546 )

( 511 ) 19

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

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
( 210 ) M 22 00514
( 220 ) 2022.02.21.
( 731 ) Iwinex Kft., Sükösd (HU)
( 740 ) Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 541 ) Öcsi
( 511 ) 30

Édességek (cukorkák); csokoládé és desszertek, sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények), édesség szeletek, csokoládés szeletek, töltött csokoládés szeletek, csokoládéval bevont
szeletek, többféle ízben készült szeletes édességek, szeletes sütemények, rágcsálnivaló szeletek; müzliszeletek;
energiaszeletek; puffasztott rizs szeletek; magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó
édességek; rágógumi.
( 210 ) M 22 00519
( 220 ) 2022.02.22.
( 731 ) András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 22 00572
( 220 ) 2022.02.26.
( 731 ) Dr. Janits László, Budapest (HU)
Janits-Szabó Virág, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gyarmati-Henzsel Annamária, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 22 00662
( 220 ) 2022.03.08.
( 731 ) SZALAI Fafeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Zalaegerszeg (HU)
EDELHOLZ Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Körmend (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )
( 511 ) 19

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

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

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

szolgáltatások: padlóburkolatok [fából]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: padlók,
nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa padlók; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fapadló; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: lépcsők, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
lépcsőfokok, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: parketták; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: parkettafák; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: padlóburkolatok [fából]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: padlók, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: keményfa
padlók; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fapadló; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: lépcsők, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: lépcsőfokok, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: parketták; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: parkettafák; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
padlóburkolatok [fából]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: padlók, nem
fémből; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa padlók; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fapadló; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: lépcsők, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: lépcsőfokok, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: fából készült lépcsők; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: fából készült lépcsők; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
fából készült lépcsők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa lépcsők; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: keményfa lépcsők; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa lépcsők; üzleti merchandising kijelző
szolgáltatások; export promóciós szolgáltatások; merchandising szolgáltatások; fogyasztói termék tanácsadás;
fogyasztói termékekkel kapcsolatos információ nyújtása; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások;
reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti promóció; padlóburkolatokkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; padlóburkolatokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00670
( 220 ) 2022.03.08.
( 731 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)
( 740 ) dr. Bercsényi Erika, Győr
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 210 ) M 22 00726
( 220 ) 2022.03.17.
( 731 ) Városi Ingatlaniroda Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Vigh és Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VING
( 511 ) 35

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

36

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

37

Építőipari szolgáltatások; irodagépek üzembe helyezése; irodai berendezések üzembe helyezése; irodagépek
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üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodai berendezések karbantartása; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás.
( 210 ) M 22 00728
( 220 ) 2022.03.17.
( 731 ) Városi Ingatlaniroda Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Vigh és Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

36

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

37

Építőipari szolgáltatások; irodagépek üzembe helyezése; irodai berendezések üzembe helyezése; irodagépek

üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodai berendezések karbantartása; bányászati kitermelés, olaj- és
gázfúrás.
( 210 ) M 22 00729
( 220 ) 2022.03.17.
( 731 ) Városi Ingatlaniroda Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Vigh és Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

36

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

37

Építőipari szolgáltatások; irodagépek üzembe helyezése; irodai berendezések üzembe helyezése; irodagépek

üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodai berendezések karbantartása; bányászati kitermelés, olaj- és
gázfúrás.
( 210 ) M 22 00779
( 220 ) 2022.03.22.
( 731 ) Nomád 93 Bt., Noszvaj (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás, időleges szállásadás, szállásfoglalás.

( 210 ) M 22 00785
( 220 ) 2022.03.23.
( 731 ) Harangozó Zoltán György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Aradi-Kovács Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Alapozók, primerek; bevonóanyagok (festékek); falbevonatok (festékek); falfestékek; zománcok (lakkok).
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( 210 ) M 22 00786
( 220 ) 2022.03.23.
( 731 ) DIETCON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Brigitta, Debrecen
( 541 ) MICI CUKI
( 511 ) 30

Csokoládé; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés mousse-ok (habok);

desszert mousse-ok (cukrászáru); fagylaltok; gyümölcsös sütemények, torták; gyümölcsös zselés cukor
(édességek); kakaó; kávé; kávé alapú italok; gyümölcsös édességek; macaron (mandulás cukrászsütemény);
marcipán; pralinék; csokoládé pasztillák; teák; sütemények; édességek; torták (gâteau); cukrászáru; tejes
cukrászáruk; cukrászsütemények; torták és kekszek (aprósütemények); gyümölcsös sütemények/torták (édes vagy
ízesített); bevont torták; torta; cukorból készült tortadíszek; cukormázak süteményekhez; krémes sütemények;
csokoládédesszertek; bonbon; csokoládé bonbon; tortaszelet; csokoládétojások; töltött csokoládé; alkoholos
csokoládé; forró csokoládé; csokoládé édességek; csokoládés marcipán; csokoládés kekszek; csokoládés
trüffelek; gluténmentes, laktózmentes és cukormentes (hozzáadott cukor nélküli) sütemények; sós sütemények;
vegán sütemények.
43

Kávéházi szolgáltatás; étel és ital ellátás; cukrászdák és kávézók; vendéglátás (élelmezés); tortadíszítések;

kávéház; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; fagyizó.
( 210 ) M 22 00790
( 220 ) 2022.03.24.
( 731 ) DIETCON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Kovács Brigitta, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládé; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés mousse-ok (habok);

desszert mousse-ok (cukrászáru); fagylaltok; gyümölcsös sütemények, torták; gyümölcsös zselés cukor
(édességek); kakaó; kávé; kávé alapú italok; gyümölcsös édességek; macaron (mandulás cukrászsütemény);
marcipán; pralinék; csokoládé pasztillák; teák; sütemények; édességek; torták (gâteau); cukrászáru; tejes
cukrászáruk; cukrászsütemények; torták és kekszek (aprósütemények); gyümölcsös sütemények/torták (édes vagy
ízesített); bevont torták; torta; cukorból készült tortadíszek; cukormázak süteményekhez; krémes sütemények;
csokoládédesszertek; bonbon; csokoládé bonbon; tortaszelet; csokoládétojások; töltött csokoládé; alkoholos
csokoládé; forró csokoládé; csokoládé édességek; csokoládés marcipán; csokoládés kekszek; csokoládés
trüffelek; gluténmentes, laktózmentes és cukormentes (hozzáadott cukor nélküli) sütemények; sós sütemények;
vegán sütemények.
43

Kávéházi szolgáltatás; étel és ital ellátás; cukrászdák és kávézók; vendéglátás (élelmezés); tortadíszítések;

kávéház; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; fagyizó.
( 210 ) M 22 00795
( 220 ) 2022.03.25.
( 731 ) Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 38
41

Video on-demand közvetítések.
Filmforgalmazás; filmgyártás; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján.
( 210 ) M 22 00823
( 220 ) 2022.03.28.
( 731 ) STEFINOX Kft., Sóskút (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

19

Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez.

37

Épületek állagmegóvása.

( 210 ) M 22 00836
( 220 ) 2022.03.29.
( 731 ) K&H Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csősz Kinga, Zsámbék
( 541 ) K&H Biztosító
( 511 ) 9

Hitelkártyák.

16

Csekkek.

36

Becslések biztosítások megkötéséhez; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek

lebonyolítása; betegségbiztosítás; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; biztosítási statisztikai
szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenységek; biztosítások; elszámolóházak;
faktorálási szolgáltatások; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; gyűjtések
szervezése; hajókárbiztosítás; hitelügynökségek, hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása; biztosítási és pénzügyi
információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése;
ingatlanügynökségek; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés és brókeri tevékenység;
jótékonysági célú gyűjtések; klíringház és kiegyenlítési szolgáltatások; követelésbehajtási ügynökségek;
lakásügynökségek; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai
értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kezesség; pénzalapok
elektronikus átutalásával kapcsolatos banki szolgáltatások; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés
[biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; vállalatok pénzügyi igazgatása; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi
szponzorálás, támogatás; pénzváltás és átutalás; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás; értékbónok kibocsátása és
beváltása; értékek letétbe helyezése; régiségek értékbecslése; részletfizetéses kölcsönök ügyintézése;
széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; telebank szolgáltatások; terhelési (charge) kártya és hitelkártya
szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki tevékenység; tulajdonjog
fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés;
vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; zálogkölcsönzési szolgáltatások.
43

Szállásügynökségek [szállodák, panziók].
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( 210 ) M 22 00839
( 220 ) 2022.03.30.
( 731 ) Büttner Borászat Kft., Káptalantóti (HU)
( 541 ) Gold digger
( 511 ) 30

Pizza; pizzaliszt; pizzalapok; pizzatészták.

( 210 ) M 22 00842
( 220 ) 2022.03.30.
( 731 ) Végh Balázs, Alsónémedi (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka, szágó; lisztek és más gaboncikészftmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
32

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

más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 22 00844
( 220 ) 2022.03.30.
( 731 ) Főnix Tűzvédelmi Kft., Tóalmás (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Online rendelési szolgáltatások; élelmiszerek online módon történő értékesítése.

( 210 ) M 22 00845
( 220 ) 2022.03.30.
( 731 ) Végh Balázs, Alsónémedi (HU)
( 541 ) Dáma abrak
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka, szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 210 ) M 22 00846
( 220 ) 2022.03.30.
( 731 ) Végh Balázs, Alsónémedi (HU)
( 541 ) Dzsóker-abrak
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka, szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 210 ) M 22 00847
( 220 ) 2022.03.30.
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( 731 ) General Motors LLC, Detroit, Michigan (US)

( 300 ) 84561 2021.10.13. JM
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & Mc Kenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Gépjárművek, nevezetesen gépkocsik.

( 210 ) M 22 00876
( 220 ) 2022.03.31.
( 731 ) Zheng Zhong Sheng, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás (étel és ital szolgáltatás).

( 210 ) M 22 00883
( 220 ) 2022.04.01.
( 731 ) JAN-KER 2001 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) Dr. Faludiné Dr. Simonffy Ildikó, Szeged
( 541 ) professzoralkohol.hu
( 511 ) 32

Alkoholos sörök.

33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

35

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 22 00886
( 220 ) 2022.04.01.
( 731 ) Innovair Codes Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) Oneminorder
( 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; automatizált jegynyomtató készülékek; cd-nyomtatók otthoni vagy irodai
használatra; állványok nyomtatókhoz; digitális rajzgépek; digitális színes nyomtatók; digitalizáló nyomtatók;
dokumentum-nyomtatók számítógépekhez; elektronikus plotterek, rajzgépek; elektrosztatikus plotterek,
rajzgépek; fényképnyomtatók; lézeres szárazlevilágító és -nyomtató berendezések; jegynyomtatók; integrált
kimeneti nyomtatók; hőnyomtatófejek; grafikus plotterek, rajzgépek; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és
fénymásológépekhez; festékpatronok lézernyomtatókhoz [üresen]; festékkazetták, üresen, számítógépes
nyomtatókhoz; festékkazetták nyomtatókhoz, üresen; nyomtatószerverek; nyomtatópufferek;
nyomtatóprogramok; nyomtatókábelek; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatófejek tintasugaras nyomtatókhoz;
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nyomtatófejek számítógépes nyomtatókhoz; nyomtatófejek rajzgépekhez; nyomtatófejek nyomtatókhoz;

nyomtató hub-ok; nyomtató elosztók; lézernyomtató-vezérlők; lézernyomtatók; lézernyomtatók száraz fóliákhoz;
lézerprinterek; margarétafejes nyomtatók; lézersugaras nyomtatók; mátrixnyomtatók; nem ütő nyomtatók;
nyomtató átalakítók; rajzgépek; portmegosztó nyomtatók; portmegosztó nyomtatásvezérlők; plotterek,
nagyformátumú nyomtatók; optikai nyomtatók; szilárdtintás patronok [üres] tintasugaras nyomtatókhoz;
szerkesztő, kidolgozó plotterek [rajzgépek]; száraz fólianyomtató berendezések; számítógépes plotterek
[rajzgépek]; speciálisan számítógépes nyomtatókhoz kialakított hordtáskák; síkágyas plotterek, rajzgépek;
tintasugaras nyomtatók; termikus nyomtatók/hőnyomtatók; színes tintasugaras nyomtatók; színes nyomtatók;
színes lézernyomtatók dokumentumokhoz; színes lézernyomtatók; színes levilágítók, képszedők; tintasugaras
nyomtató; xerográfiai nyomtatók; x-y rajzgépek; vonalkód nyomtatók; videonyomtatók; vezeték nélküli
hordozható nyomtatók laptopokhoz és mobil eszközökhöz; ütő nyomtatók; tintasugaras színes nyomtatók;
képszkennelő berendezések; digitalizáló szkennerek; digitális grafikai szkennerek; beviteli szkennerek;
elektronikus szkennerek; kézi működtetésű háromdimenziós szkennerek; optikai kódolvasók; kézi szkennerek;
optikai szkennerek; optikai leolvasók; ujjlenyomat szkennerek; ujjlenyomat leképezők; szkenneres egerek;
szkennerek nyomólemezekhez; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; hőmásolók; elektrosztatikus másológépek,
fénymásolók; üres festékkazetták fénymásolókhoz; üres tintapatronok fénymásolókhoz; adatbeviteli terminálok;
adatátalakító berendezések; adat-visszakereső eszközök; adatcserélő egységek; adatfeldolgozó berendezések;
adatfeldolgozó készülékek, berendezések; adatfeldolgozó rendszerek; adatfeldolgozó terminálok; adatkiviteli
terminálok; adatprocesszorok; adatok reprodukálására szolgáló készülékek és műszerek; digitális személyi
asszisztens [pda]; csatolók [informatika]; beszédfeldolgozó eszköz; audiovizuális fejhallgatók videojátékokhoz;
általános zavarelemzők; adatterminálok; cd-rom-írók; cd-írók; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; elektronikus
kódoló berendezések; elektronikus jegyérvényesítő gépek; elektronikus helyesírás-ellenőrzők; elektronikus asztali
számológépek; elektronikus adatfeldolgozó felszerelések, berendezések; elektromos teljesítmény analizátorok;
elektromos programozó egységek; digitalizáló táblák; digitális táblák; digitális személyi asszisztensek [pda-k];
elektronikus valutaváltók; elektronikus szövegszerkesztők; elektronikus színelemzők; elektronikus
számgenerátorok; elektronikus programozó egységek; elektronikus számológépek; fluoreszcencia analizátorok;
fizikai elemző berendezések [nem orvosi használatra]; fizikai analizátorok [nem orvosi használatra];
fényképelemző műszerek; ételelemző készülékek; elektronikus zsebfordítógépek; elektronikus vezérlőrendszerek
gépekhez; elektronikus vezérlőrendszerek; hangdigitalizálók, audiodigitalizálók; füstgázelemzők; fotometriai
analizátorok [nem orvosi használatra]; fotoelektron-spektroszkópiai analizátorok [nem gyógyászati használatra];
fordító készülékek; hangkóderek; hanggal működtetett kódolók; hangfeldolgozó rendszerek; hangfeldolgozó
készülékek, berendezések; hangfeldolgozó készülékek; hangfelismerők; képstabilizátorok; képelemzők;
képbeállító berendezések; kazettás magnók; kártyaleolvasók, bankjegykiadó és osztályozó berendezések;
karakterfelismerő berendezések, készülék; karakterellenőrző berendezések, készülékek; hűtők adatfeldolgozó
eszközök processzoraihoz; helyesírás-ellenőrzők; hangválasz-berendezések; hangvezérlésű készülékek;
légáramlat-tesztelő berendezések; kuponolvasó, utalványolvasó készülékek; kódolt mágneskártya olvasó
eszközök; kézi számítógépek [pda]; kézi elektronikus szótárak; képszintetizátorok; kromatogram elemzők
tudományos vagy laboratóriumi használatra; könyvelőgépek; memóriakártya olvasók; mechanikus kódoló
berendezések; matematikai műszerek; maradékgáz-elemző készülékek; magnetofonok; mágnesszalagos
rögzítőkészülékek; mágneses kódolású kártya olvasók; mágnescsík leolvasók; lineáris kódolók; levegő
elemzésére szolgáló készülékek; lejátszók optikai lemezekhez; légáramlatmérő berendezések; lumineszcens
analizátorok; motorelemzők, motoranalizátorok; motordiagnosztikai berendezések; mérő energiaátalakítók;
mérő-átalakítók; metrikus átalakítók; mikroprocesszort tartalmazó kártyák; műhold processzorok; nyelvfordító
készülékek; okoshangszórók; olvasók optikai lemezekhez; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; optikai
karakterfelismerő készülék; sd kártyaolvasók; savasság analizátorok; röntgenanalizátorok [nem orvosi
használatra]; programozható logikai vezérlők; perifériás eszközök adatok reprodukálásához; pda-tokok; optikai
karakterolvasók; optikai lemezmeghajtók; otthonautomatizáló szerverek; petrolkémiai elemző berendezések;
számológépek; számlázógépek; számítógéphez kialakított perifériák; számítógépes személyi szervezők;
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számítógépes járműmotor analizátorok; számítógép perifériák; számítógép interfész berendezések, készülékek;

sorszám kiadók; számítógépek központi feldolgozó egységei; számítógépek és számítógépes hardverek;
szenzoros ruhák; szenzoros kesztyűk; személyes digitális asszisztensek karóra formájában; szavazógépek; tokok
digitális személyi asszisztensekhez [pda-khoz]; többcsatornás elemzők; tároló berendezések számítógépes
adatokhoz; tároló berendezések számítógépes programokhoz; szövegszerkesztők, szövegszerkesztő eszközök;
szövegszerkesztő berendezések, felszerelések; színképelemzők nem gyógyászati használatra; vonalkódolvasók;
vonalkód terminálok; vonalkód leolvasók; virtuálisvalóság-hardverek; virtuális valóság szemüvegek; virtuális
valóság headsetek; videojátékok játszásához való felhasználásra kialakított virtuálisvalóság-fejhallgatók;
védőtokok pda-khoz; valós idejű adatfeldolgozó berendezések; usb-port kártyák; usb-kártya olvasók; tokok
zsebszámológépekhez; elektronikus zsebszámológépek; abakuszok, golyós számolótáblák; körlogarlécek;
összeadógépek; számoló eszközök; számolókorongok; kézi grafikus számológépek; zsebszámológépek; érmével
működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; érmeváltók; érmeváltó adagolók; érmebedobással működő
szerkezetek árusító automatákhoz; érmebedobásos szerkezetek autóparkolók kapuinak működtetéséhez;
érmevizsgálók; adatmegtekintő, -kijelző terminálok; adattároló eszközökhöz való tokok; adattároló eszközökhöz
való tartók; adatvédelmi tartalékegységek; beviteli eszközök számítógépekhez; alakra formált borítók, tokok
számítógépekhez; billentyűsapkák számítógépes billentyűzethez; billentyűzet-terminálok; billentyűzetek
táblagépekhez; botkormányok okostelefonokhoz; botkormányok számítógépekkel való használatra, nem
videojátékokhoz; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; cd-lejátszók számítógépekhez; cd
lejátszókhoz való tokok; cserealkatrészek számítógépes egerek aljához; csuklótámaszok számítógép használathoz;
csuklótámaszok billentyűzetekhez; csuklótámaszok számítógépekhez; csuklótámaszok számítógépes egerek
használatához; egér [adatfeldolgozó eszköz]; egér [számítógép-periféria]; egéralátétek; egérpadok; elektronikus
dokkoló állomások; grafikus kijelzőterminálok; forgatható számítógép állványok; fényceruzák vizuális
kijelzőkhöz, displayekhez; fejhallgatók videojátékokhoz; érintőképernyő tollak; elektronikus tollak; elektronikus
levelezési terminálok; érintőceruzák; hordozható dokumentumszkennerek; hordható számítógépes perifériák;
hitelkártya-kódoló gépek [számítógép-perifériák]; haptikus ruhák, nem gyógyászati célokra; hanyattegerek,
trackball-ok [számítógépes eszközök]; hangszórók számítógépekhez; hangszerek digitális interfészirányítói mint
audiointerfészek; grafikus terminálok; képernyőszűrők; képernyőnagyítók okostelefonokhoz; képernyők,
kijelzők; kartámaszok számítógép használathoz; kapacitív érintőtollak érintőképernyős eszközökhöz; jukeboxok
[háttértároló eszközök] számítógépekhez; interaktív terminálok; információs kijelzőterminálok; hűtőpadok
laptopokhoz; reklám monitorok; porvédő huzatok, takarók számítógépekhez; neurális sisakok, nem gyógyászati
célokra; monitorszűrők számítógép képernyőkhöz; monitorok; monitorok [számítógép hardver];
mobiltelefonokhoz kialakított állványok; laptopokhoz kialakított állványok; mágnesszalag-egységek
számítógépekhez; követőgolyók; keretek számítógépes monitorokhoz; képernyőszűrők táblagépekhez;
multifunkciós számítógépes billentyűzetek; számítógép billentyűzetek; számítógépes egér; számítógépes
billentyűzetek; számítógép monitorokhoz való képernyőszűrők; számítógép képernyők, monitorok;
számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógépes billentyűzetek vezérlői; számítógépekkel
használható fejhallgatók; számítógépes egerek; számítógépes kártyák, pc kártyák; számítógépes joystickok;
számítógépes fehértáblák; számítógépes érintőpadok; számítógéppel való használatra alkalmas rajzeszközök;
számítógépes vizuális kijelzőegységek; számítógépes tollak; számítógépes terminálok; számítógépes
telefonberendezések; vizuális kijelző-egységek; vezeték nélküli számítógép perifériák; tükröződéscsökkentő
szűrők számítógép monitorokhoz; vezeték nélküli számítógépes egerek; trackball-os beviteli eszközök; tollak
áramvezető pontokkal érintőképernyős eszközökhöz; tokok számítógépek billentyűzetéhez; távirányítók mobil
elektronikus eszközökhöz; tartalék meghajtók, biztonsági meghajtók számítógépekhez; táblagéptartók
gépkocsikban történő használatra; táblagépekhez kialakított állványok; adatbázisszerver-szoftverek;
alkalmazásprogramozási felületként (api) használatos letölthető számítógépes szoftverek; alkalmazásszerver
szoftverek; alkalmazásszimulációs szoftverek; banki szoftverek; beszélgetések szimulációjára szolgáló
számítógépes chatbot szoftverek; digitális megoldásokat nyújtó [dsp] szoftverek; e-kereskedelmi és e-fizetési
szoftverek; felhő alapú szerverszoftverek; fájlszerver-szoftverek; extranet szoftverek;
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kommunikációsszerver-szoftverek; intranet szoftverek; hálózati hozzáférést biztosító szervereket működtető

szoftver; fogadó szoftverek; felhőhálózat-monitorozó szoftverek; letölthető mobilalkalmazások taxik
foglalásához; média streaming szoftverek; médiaszerver-szoftverek; proxyszerver-szoftverek;
nyomtatószerver-szoftverek; számítógépes alkalmazásszoftverek a &quot;dolgok internetének&quot; (iot)
megvalósításához; számítógépes alkalmazásszoftverek audiovizuális médiatartalmak adatfolyamos átviteléhez az
interneten keresztül; számítógépes szoftverek számítási felhőkhöz; számítógépes szoftver elektronikus
hirdetőtáblákhoz; számítógépes kereső szoftverek; számítógépes szoftverek globális számítógépes hálózatról
letölthető információs jegyzékekhez való hozzáféréshez; szoftverek webszerverekhez; szoftverek online
hirdetések weboldalakra történő beágyazásához; szerveroldali szoftverek; szerverhez tartozó szoftverek;
tartalomkezelő szoftverek; virtuálisszerver-szoftverek; webalkalmazás- és szerverszoftverek;
webalkalmazás-szoftverek; cms szoftver [tartalomkezelő rendszer]; blogszoftverek; elektronikus média interneten
keresztül történő biztosítását lehetővé tévő számítógépes szoftverek; internetes információnyújtást lehetővé tévő
számítógépes szoftverek; elektronikus média távközlési hálózatokon keresztül történő biztosítását lehetővé tévő
számítógépes szoftverek; tartalomellenőrző szoftverek; vállalati tartalmak kezelésére szolgáló [ecm] szoftverek;
távközlési hálózatokon történő információnyújtást lehetővé tévő számítógépes szoftverek; webtartalom-kezelő
[wcm] szoftverek; biztonságos hitelkártya tranzakciókat elősegítő szoftverek; elektronikus pénztárgép
rendszerekhez használt számítógépes programok; fizetőszoftverek; felhasználók számára pénzgyűjtést lehetővé
tevő szoftverplatformok; online áruház üzemeltetésére szolgáló szoftverek; online áruházakban vásárlói szokások
kiértékelésére szolgáló szoftverek; számítógépes e-kereskedelmi szoftver; szoftverek a kattintásonkénti fizetés
optimalizálásához; számítógépes elektronikus kereskedelmi szoftverek, melyek lehetővé teszik a felhasználóknak
elektronikus üzleti tranzakciók lebonyolítását egy globális számítógépes hálózaton keresztül; szoftverek online
reklámok bérbeadásához weboldalakon; szoftverek globális kommunikációs hálózaton lebonyolított
kereskedelemhez; szoftverek elektronikus fizetések feldolgozásához; szoftverek online ügyletek közvetítéséhez;
kiterjesztett valóság játékszoftverek; &quot;kiterjesztett valóság&quot; szoftver; &quot;kiterjesztett valóság
szoftver&quot; mobilkészülékekben való alkalmazásra; kiterjesztett valóság szoftverek oktatáshoz;
&quot;kiterjesztett valóság szoftver&quot; térképek készítéséhez; kiterjesztett valóság szoftverek
szimulátorokhoz; virtuális és kiterjesztett valóság szoftverek; virtuális valóság szoftverek; virtuális valóság
szoftverek gyógyászati oktatáshoz; virtuálisvalóság-szoftverek távközléshez; &quot;kiterjesztett valóság&quot;
szoftver mobilkészülékekben való alkalmazásra, elektronikus adatok valós környezetekkel történő integrálására;
virtuális valóság játékszoftverek; virtuálisvalóság-szoftverek szimulációhoz; virtuálisvalóság-szoftverek
oktatáshoz; adattömörítésre szolgáló számítógépes segédrogramok; adattömörítő szoftverek; alkalmazási
programok számítógépes rendszerek diagnosztikájához; biztonsági szoftverek; dekóder szoftverek; elektronikus
árufelügyeleti [eas] szoftverek; behatolásérzékelő rendszer [ids] szoftverek; elektronikus levelek biztosításáról
gondoskodó szoftverek; érzékelő szoftverek; fájlszinkronizáló szoftverek; fenyegetést észlelő szoftverek; gépi
tanulási szoftverek felügyelethez; letölthető számítógépes segédszoftverek; letölthető számítógépes biztonsági
szoftverek; letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; kockázatérzékelő
szoftverek; kémprogramirtó szoftverek; játékhasználatot lehetővé tevő számítógépes szoftverek; hitelesítő
szoftverek; letölthető számítógépes segédprogramok; segédprogramok, biztonsági és kriptográfiai szoftverek;
segédszoftverek; számítógépek és az internet gyermekek általi használatának figyelésére szolgáló számítógépes
szoftverek; számítógépes programok hozzáférés lehetővé tételéhez vagy belépés szabályozáshoz; számítógépes
programok online adatbázisokhoz való hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; számítógépes szoftverek
számítógépes rendszerek ellenőrzéséhez; számítógépes szoftverek számítógépes hozzáférés ellenőrzéséhez,
felügyeletéhez; számítógépes szoftverek szerver elérési alkalmazások vezérléséhez és kezeléséhez; számítógépes
szoftverek adatbázisokhoz való hozzáférés engedélyezéséhez; számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez;
számítógépes segédprogramok [program számítógép-karbantartási műveletek elvégzéséhez]; számítógépes
szoftverek rendszertisztításhoz és -optimalizáláshoz; személyek felismerésére és igazolására szolgáló biometrikus
rendszerekhez használható számítógépes szoftverek; számítógépes vírusirtó szoftverek; számítógépes titkosító,
kódoló szoftverek; számítógépes szoftverek számítógépek és számítógépes hálózatok sebezhetőségének
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teszteléséhez; számítógépes szoftverek számítógépes hálózatokat fenyegető veszélyek észleléséhez; számítógépes

szoftverek többfelhasználós hozzáférés lehetővé tételére egy globális számítógépes információs hálózathoz;
számítógépes tűzfalszoftverek; tesztelő szoftverek; tartalomhoz való hozzáférést biztosító szoftverek; szülői
felügyelet szoftverek; szülői ellenőrzési szoftverek; szoftverek hordozható mágnes- és elektronikus kártyák
működtetéséhez; szoftverek hálózatok és eszközök védelmének biztosításához; személyi számítógépes
alkalmazásszoftverek iratfelügyelő rendszerekhez; személyi számítógépes alkalmazásszoftverek iratfelügyelő
rendszerek kezeléséhez; tűzfalak létrehozására szolgáló számítógépes szoftverek; titkosító szoftver; vpn [virtuális
magánhálózati] operációs szoftverek; ujjlenyomatot vagy tenyérlenyomatot értelmező számítógépes szoftverek;
operációs rendszerek; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; beágyazott operációs szoftverek;
operációs rendszerprogramok; operációs rendszerek számítógépekhez [rögzített]; operációs rendszerprogramok
okostelefonokhoz; operációs szoftverek nagyszámítógépekhez; operációs rendszerprogramok okostelevíziókhoz;
számítógépek működtetéséhez kialakított számítógépes szoftverek; számítógépes alkalmazások gépkocsik
irányításához; számítógépekhez és számítógép szoftverhez készült, digitális formában tárolt üzemeltetési és
felhasználói utasítások, főleg hajlékonylemezen vagy cd-rom-on; számítógépes alkalmazások autók automata
vezetésellenőrzéséhez; számítógépes alkalmazások autók audio-video navigációjához; számítógépes operációs
rendszerek; számítógépes operációs rendszer programok; számítógépes operációs rendszerszoftver; számítógépes
operációs rendszer; firmware számítógépes perifériákhoz; firmware-k; firmware-ek és szoftverek elektromos
cigarettákhoz; firmware-ek és eszközmeghajtók; eszközkezelő programok; elektronikai készülékekhez való
szoftvermeghajtók, amelyek lehetővé teszik számítógépes hardverek és elektronikai készülékek egymással való
kommunikációját; bios [basic input output system - alapvető bemeneti-kimeneti rendszer] szoftverek;
adatvédelmi szoftver; diagnosztikai és hibakeresési szoftverek; grafikus gyorsítók; grafikus felhasználói interfész
szoftverek; elektronikus eszközök szoftverfunkcióinak kezelésére használatos köztes szoftverek; hálózati
operációs rendszer programok; hardvermegbízhatósági szoftverek; hardvertesztelő szoftverek; integrált áramköri
komponensek működtetésére és kezelésére szolgáló szoftverek; nyomtató puffer tároló szoftver; monitorok
[számítógép programok]; letölthető képernyővédők telefonokhoz; letölthető képernyővédők számítógépekhez;
letölthető háttérképek számítógépekhez és mobiltelefonokhoz; képernyővédők; karbantartó szoftver;
karbantartás-előrejelző szoftver; rendszerszoftverek; optimalizáló szoftverek; rendszer- és rendszertámogató
szoftverek, és firmware-ek; számítógépes programok felhasználói interfészek tervezéséhez; számítógépes
interfész szoftver; számítógépeket párhuzamos alkalmazások futtatásában és párhuzamos számítások
elvégzésében segítő számítógépes szoftverek; számítógép interfészek; rendszertámogató szoftverek; számítógép
hangvezérlésére és hanggal történő működtetésére szolgáló szoftverek; szoftvertesztelő szoftverek;
szoftvermegbízhatósági szoftverek; szoftverek természetes nyelv átalakításához gépek által végrehajtható
parancsokká; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; számítógépes szoftverek különböző számítógépes
hálózati operációs rendszerek közötti migrációhoz; számítógépes rendszert karbantartó és működtető
számítógépes szoftver; videokártya-gyorsítók; videómegjelenítő szoftverek; usb [univerzális soros busz] kezelő
szoftverek; upi [univerzális perifériás interfész] szoftverek; tesztszoftverek; távdiagnosztikai szoftverek; adaptív
szoftverek; alkalmazásszoftverek robotokhoz; arcelemző szoftverek; arcfelismerő szoftverek; autonóm
vezetésirányító rendszerek járművekhez; beszédelemző szoftverek; beszédfelismerő szoftverek; bioinformatikai
szoftverek; biometrikus azonosító rendszerek; biometrikus szoftverek; egészségmonitorozó szoftverek; cad-cam
szoftverek; fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekben vezetési támogatás biztosításához; fedélzeti
elektronikus rendszerek szárazföldi járművekben parkolási támogatás biztosításához; épületkörnyezeti, belépési
és biztonsági rendszerek vezérlésére szolgáló szoftverek; épületkezelő szoftverek; épületautomatizálási
szoftverek; építőmérnöki szoftverek; előállítást támogató szoftverek; elektromechanikus szoftverek;
folyamatvezérlő szoftverek; földrajzi információs rendszer [gis] szoftverek; felmérő szoftverek; időszabályozásra
szolgáló számítógépes szoftverek; hangfelismerő szoftverek; gyártási szoftverek; gesztusfelismerő szoftver;
gépvezérlő szoftverek; gépi tanulási szoftverek egészségügyi ellátáshoz; forgalomirányító szoftverek;
gépészmérnöki szoftverek; kereskedelmi és ipari létesítményekben használatos világításvezérlő szoftver;
képfeldolgozó szoftverek járművek belső terében lévő kamerákhoz; karakterfelismerő szoftverek; ipari
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szoftverek; ipari folyamatvezérlő szoftverek; ipari automatizálási szoftverek; intelligens karakterfelismerő

szoftverek [icr]; mesterségesintelligencia-szoftverek járművekhez; mesterségesintelligencia-szoftverek
felügyelethez; mesterségesintelligencia-szoftverek egészségügyi ellátáshoz; mesterségesintelligencia-szoftverek
vezető nélküli autókhoz; megjelenítés kezelésére szolgáló szoftverek; letölthető szoftverek mint orvosi eszközök
[samd]; letölthető számítógépes szoftverek távmonitoringhoz és elemzéshez; környezetfigyelő szoftverek;
környezetellenőrző szoftverek; számítógépes programok járművek működtetéséhez; számítógépes alkalmazások
járművek automatikus irányításához; számítógépes alkalmazások automatizált autóparkoláshoz; számítógépes
alkalmazások járműnavigációs berendezésekhez; számítógépes alkalmazások járművek automatikus
parkolásához; számítógépek légi járművek vezérlőeszközeinek kezeléséhez; segítő szoftverek; rögzített
számítógépes szoftverek biztonságos gépjárművezetéshez; piaci előrejelző szoftverek; rögzített számítógépes
szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; parkolástámogató fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi
járművekhez; optikai karakterolvasó szoftverek; optikai vonalkód-felismerő szoftverek [obr]; optikai jelfelismerő
szoftverek [omr]; önjáró gépjármű-vezetési rendszerek interaktív kijelzővel; okosgyártás szoftverek; navigációs
szoftverek; műholdas képek kiértékelésére szolgáló szoftverek; mozgásvezérlő szoftverek; navigációs és utazási
információkat szolgáltató interaktív számítógépes szoftverek; mobilalkalmazásokhoz való számítógépes
szoftverek, amelyek lehetővé teszik a járművek és a mobil eszközök közötti interakciót és csatlakozást;
számítógépes szoftverek elektromos világítóberendezések távirányításához; számítógépes szoftver önkiszolgáló
terminálok ellenőrzéséhez; számítógépes szoftver telefonkészülékek és rádiótelefon-készülékek távirányításához;
számítógépes szoftver irodai gépek és berendezések távirányításához; számítógépes szoftver félvezető szeletek,
waferek feldolgozásához; számítógépes szoftver biztonsági készülékek távirányításához; számítógépes rendszerek
automatizált járművezérlésre; számítógépes programok önvezető járművekhez; számítógépes programok
járművek automata navigálásához; számítógépes programok járművek önálló irányításához; számítógépes
programok jármű asszisztens rendszerekhez; számítógépes szoftverek vezetők viselkedésének nyomon
követéséhez; számítógépes szoftverek világítás vezérléséhez; számítógépes szoftverek távmérés
monitorizálásához, megfigyeléséhez; számítógépes szoftverek távmérés leolvasásához; számítógépes szoftverek
járművek irányításához; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok gyűjtéséhez; számítógépes szoftverek
helymeghatározási adatok összesítéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok terjesztéséhez;
számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok továbbításához; számítógépes szoftverek helymeghatározási
adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek globális helymeghatározó rendszerekhez [gps]; szoftverek
dinamikus tomográfiás készülékekhez; szoftverek a fizikai világban végzett műveletek felügyeletére, elemzésére,
szabályozására és futtatására; számítógéppel támogatott gyártási szoftverek; számítógépes whiteboard szoftverek;
szoftverek röntgensugaras tomográfiához; szoftverek optikai karakterfelismeréshez; szoftverek robotikus
folyamatautomatizáláshoz [rpa]; szoftverek okosváros-alkalmazások tervezéséhez, integrálásához és
optimalizálásához; szoftverek műholdas navigációs rendszerekhez; szoftverek gps navigációs rendszerekhez;
szoftverek dozimetriai célokra a radioterápia területén; szoftverek elektronikus vezetőtámogató rendszerekhez;
vezérlőszoftverek számítógépes nyomtatókhoz; üzemautomatizálási szoftverek; vegyészmérnöki szoftverek;
tűzmodellező és szimulációs szoftverek; tűzjelző szoftverek; tűzfeltérképező és -elemző szoftverek;
terméktervező szoftverek; tevékenységkövető szoftverek edzésekhez; térképészeti szoftverek; szoftverek
színpadvilágító berendezések és műszerek vezérlésére; szoftverek számítógéppel támogatott mérnöki
tevékenységhez [cae]; villamosmérnöki szoftverek; világításszabályozó szoftveralkalmazások; vezetéstámogató
fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekhez; zártláncú tv [cctv] szoftverek; zajtalanító szoftverek;
360 fokos kilátást biztosító számítógépes programok járművekhez; gépi tanulási szoftverek pénzügyekhez; gépi
tanulási szoftverek elemzéshez; gépi tanulási szoftverek reklámozáshoz; intelligens átjárók szoftveres tároláshoz;
intelligens átjárók valós idejű adatelemzéshez; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek; mesterséges
intelligencián alapuló interaktív szoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek; virtuális asszisztens szoftverek;
szoftverek gépi tanuláshoz; szoftverek virtuálisvalóság-mozihoz; szoftverek a mesterséges intelligencia és a gépi
tanulás integrálásához a big data terén; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; adóbevallás készítő
szoftverek; bemutatószoftverek; adatfeldolgozó szoftverek szövegszerkesztéshez; foglalási rendszerek szoftverei;
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ellátásilánc-menedzsment szoftverek; day-trading szoftverek; helyszíni kezelő szoftverek; hitelszűrő szoftverek;

letölthető kinyomtatható naptárak; könyvelőszoftverek; leltárkészítő számítógépes szoftverek; irodai szoftverek;
kiskereskedelmi szoftverek; irodai és üzleti alkalmazások; irodai csomagok [szoftverek]; interaktív üzleti
szoftverek; számítógépes programok projektmenedzsmenthez; pénzügyi tranzakciók kezelésével kapcsolatos
számítógépes szoftverek; pénzügyi menedzsment szoftverek; pénzügyekkel kapcsolatos számítógépes programok;
pénzügyi történelemmel kapcsolatos számítógépes szoftverek; működési kockázatkezelési szoftverek;
menedzsment információs rendszer (mis) szoftverek; marketing szofverek kereséshez harmadik felek számára;
marketing szoftverek kereséshez; logisztikai szoftverek; letölthető szoftverek mobil applikáció formájában felhő
alapú konyhai szállításhoz és rendeléshez; letölthető szoftverek mobil applikáció formájában ételszállításhoz és
-rendeléshez; letölthető naptárszoftverek; szoftverek üzleti adatok elemzéséhez; szoftverek üvegházhatású gázok
elszámolásához; szoftverek keresőmotor-optimalizáláshoz; szoftverek adósság behajtásához; számítógépes
szoftverek üzleti célokra; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek kidolgozásához; számítógépes szoftverek
képek és dokumentumok szkenneléséhez; számítógépes szoftver reklámozáshoz; számítógépes szoftver
programok táblázatkezeléshez; termékéletciklus-menedzsment szoftverek; szoftverek üzleti tranzakciók
feldolgozásához; tervezőszoftverek; ügyfélkapcsolat-kezelő [crm] szoftverek; valós idejű együttműködési
szerkesztési [rtce] platformok [szoftverek]; vállalati szoftverek; vállalati erőforrás-tervező [erp] szoftverek;
üzletvezetési szoftverek; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek; üzleti szoftverek; üzletfolyamat-kezelő [bpm]
szoftverek; valós idejű kollaboratív szerkesztési [rtce] platformok [szoftverek]; hangszerkesztő szoftverek;
grafikusművészeti szoftverek; html szerkesztő; grafikai számítógépes programok promóciós célokra;
dokumentumok képeit elektronikus formátummá átalakító számítógépes szoftverek; cd-rom-on rögzített
multimédia szoftverek; asztali kiadványszerkesztő szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek grafikai ábrázolásokhoz;
adat- és képfeldolgozó szoftverek háromdimenziós modellek készítéséhez; interaktív videoszoftverek; letölthető
számítógépes szoftverek háromdimenziós nyomtatható termékek tervezéséhez és modellezéséhez; kiadói
szoftverek; képkezelő szoftverek; képfelismerő szoftverek; képfeldolgozó számítógépes programok és szoftverek
mobiltelefonokhoz; multimédiás szoftverek; multimédiás alkalmazások audiovizuális képességeinek javítására,
nevezetesen szöveg, hang, grafika, valamint álló- és mozgóképek integrálására szolgáló számítógépes szoftver;
médiafejlesztő szoftverek; média szoftverek; média- és kiadói szoftverek; számítógépes szoftverek
betűtípusokhoz; számítógépes szoftver digitális zenei fájlok feldolgozásához; számítógépes programok kép-,
hang- és videoszerkesztéshez; számítógépes programok képfeldolgozáshoz; számítógépes programok interaktív
televízióhoz és interaktív játékokhoz és/vagy vetélkedőkhöz; számítógépes programok digitális zenei fájlok
feldolgozásához; számítógépes program digitális képfeldolgozáshoz; számítógépes program digitális képek és
fényképek rendszerezéséhez és megtekintéséhez; számítógépes program audio- és videoeszközök működésének
vezérlésére; számítógépes grafikai szoftverek; számítógépes program zene és hangok létrehozásához és
szerkesztéséhez; számítógépes szoftverek elektronikus publikálás területén történő használatra; számítógépes
szoftverek dinamikus weboldalak létrehozásához; számítógépes szoftverek betűképek és betűtípusok
létrehozására; számítógépes szoftverek digitális média kijelzésére; számítógépes szoftverek hangszerek
hangolásához; számítógépes szoftverek erősítők vezérléséhez; szoftverek audio készülékek hangminőségének
szabályozásához és javításához; szoftverek digitális képek feldolgozásához; szoftver képek, grafikák és szövegek
feldolgozásához; számítógépes szoftverek hangrögzítéshez; számítógépes szoftverek multimédiás alkalmazások
audiovizuális képességeinek javítására; számítógépes szoftverek webhelyek létrehozására és tervezésére; webhely
fejlesztő szoftver; videoszerkesztő szoftverek; szoftverek zeneszerzéshez; szoftverek virtuális képek előállítására;
szoftverek online hirdetések weboldalakon történő kialakításához; szoftverek interaktív televíziózáshoz; zenei
szoftverek; zenelejátszáshoz használt, géppel olvasható számítógépes programok; adatbányász szoftverek; adatés fájlkezelő és adatbázis szoftverek; adatbázis-szinkronizáló szoftverek; adatbázismotorok; adatok keresését és
kinyerését lehetővé tevő számítógépes szoftverek; adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes szoftver;
adatkezelő szoftverek; adattároló programok; letölthető mobilalkalmazások információk kezeléséhez; letölthető
felhőalapú szoftverek; interaktív adatbázisszoftverek; információ-visszakereső alkalmazások;
felülvizsgálat-ellenőrző platformok [szoftverek]; fájlmegosztó szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatok
M1636

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 13. szám, 2022.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
kezeléséhez; letölthető számítógépes szoftverek információk kezeléséhez; letölthető számítógépes szoftverek

adatok kezeléséhez; nagy adathalmazokat kezelő szoftverek; letölthető számítógépes szoftverek kriptovalutás
tranzakciók kezelésére blokklánc technológiával; letölthető számítógépes szoftverek blokklánc technológiához;
számítógépes programok géppel olvasható formában, adatbázis-kezelésben való használatra; számítógépek és
számítógépes hálózatok tartalmának távvezérlésű keresésére szolgáló számítógépes programok; számítógépes
szoftver információk és adatok kereshető adatbázisának létrehozására; számítógépes szoftver programok
adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek piaci információk elemzéséhez; számítógépes szoftverek piaci
információk feldolgozásához; számítógépes szoftverek adattárolás automatizálásához; számítógépes szoftverek
dokumentummenedzsmenthez; üzleti információszerző szoftverek; szoftverek információk kereséséhez és
visszakereséséhez számítógép hálózaton keresztül; szoftverek digitális osztott tároláshoz.
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások;

bankettek szervezése; borbárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; bárok; bár szolgáltatások; bár- és éttermi
szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások
koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez;
elvitelre árusító éttermek; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása;
elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel előkészítés; esküvői fogadások rendezése
[étel és ital]; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítés; ételek és italok felszolgálása internet
kávézókban; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok biztosítása
éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása bisztrókban;
ételek díszítése; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek és italok felszolgálása éttermekben és
bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételkészítési szolgáltatások; ételkészítés megrendelésre;
ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára;
ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételek és
italok szolgáltatása vendégek számára; ételszobrászat; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; étkezdei,
menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket,
szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások;
grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves
sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; koktélbárok szolgáltatásai; kínai éttermek szolgáltatásai;
kávézói szolgáltatások; kávéházi szolgáltatás; kávéházak; kávéház; kantinok, büfék, étkezdék; juice bár
szolgáltatásai; italszolgáltatás biztosítása; koktélbárok; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására;
magánszakács, személyi séf szolgáltatások; magán vacsoraklub szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; night club
szolgáltatások [ételszolgáltatás]; mobil éttermi szolgáltatások; pizzériák; pub szolgáltatások; pultosszolgáltatások;
ramen étterem szolgáltatásai; salátabárok; sörkert szolgáltatások; sörbárok; sommelier-szolgáltatások;
snack-szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások;
szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállást és reggelit biztosító
szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; szolgáltatások italok
biztosításához; teaházak; tapas bárok; tempura éttermi szolgáltatások; teaházi szolgáltatások; vállalati vendéglátás
(étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; tortadíszítések; vízipipás bárok
szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások; étel és ital catering bankettekre;
étel és ital catering; étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; catering szolgáltatások
ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital
catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering
szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; étel és ital catering
szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra;
ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos helyzetűeknek; étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával
kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások oktatási intézmények számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék
számára; étkeztetési szolgáltatások szanatóriumok számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok
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számára; étkeztetési szolgáltatások iskolák számára; étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával

kapcsolatban; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési
szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési
szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások esküvőkre és
magáneseményekre; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és nyilvános
eseményekre; mobil catering szolgáltatások; kültéri étkeztetési szolgáltatások; kávéellátási szolgáltatások irodák
számára [italok biztosítása]; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; jótékonysági
szolgáltatások, nevezetesen étel biztosítása a rászorulóknak; japán éttermekben nyújtott szolgáltatások; japán
ételek készítése azonnali fogyasztásra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; éttermek
idegenforgalmi célokra; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás szervezése születésnapi bulik
számára; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; udon és soba éttermek szolgáltatásai; születésnapi partiszerviz
szervezése; szállodai catering szolgáltatások; spanyol éttermi szolgáltatások; spanyol ételek készítése azonnali
fogyasztásra.
( 210 ) M 22 00887
( 220 ) 2022.04.01.
( 731 ) Innovair Codes Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
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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; 3D-s animációs szoftverek; 3D-s számítógépes grafikai szoftverek;
alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló számítógépes szoftverek; adatkeresést lehetővé tevő számítógépes
szoftverek; adatkeresést engedő számítógépes szoftver; adat- és fájlkezelő és adatbázis szoftverek; adaptív
szoftverek; alkalmazásfejlesztési szoftverek; alkalmazásszerver szoftverek; alkalmazásszimulációs szoftverek;
digitális megoldásokat nyújtó (DSP) szoftverek; diagramszoftverek; CAD-CAM szoftverek; applikációs szoftver;
animációs szoftverek; alkalmazásszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; alkalmazásszoftverek televíziókhoz;
alkalmazásszoftverek számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz; banki szoftverek; együttműködési szoftverek;
együttműködési szoftver platformok (szoftverek); együttműködési menedzsment szoftver platformok;
döntéshozatalt segítő szoftverek; dokumentumautomatizálási szoftverek; fejlesztéskörnyezeti szoftverek;
erőforrásigények becslésére tervezett számítógépes szoftverek; építőmérnöki szoftverek; ellenőrző szegmens
integrációs szoftver; elektronikus (interaktív) táblák; elektromechanikus szoftverek; időszabályozásra szolgáló
számítógépes szoftverek; hivatkozási szoftverek; hibakezelő szoftverek; gyermekek oktatásával foglalkozó
számítógépes szoftverek; gépek közötti (M2M) alkalmazások; fordítóprogramok; fogadó szoftverek; felmérő
szoftverek; fejlesztőkörnyezet szoftverek; játékfejlesztő szoftverek; járműszimulációs szoftverek; irodai és üzleti
alkalmazások; ipari szoftverek; intranet szoftverek; internetes botok, mint számítógépes programok; interaktív
szórakoztató szoftver; információ-visszakereső szoftverek; média- és kiadói szoftverek; letölthető
szoftveralkalmazások; letölthető szoftverek mint orvosi eszközök (SaMD); letölthető szoftveralkalmazások
háromdimenziós nyomtatókkal való alkalmazásra; letölthető számítógépes szoftverek távmonitoringhoz és
elemzéshez; letölthető mobilalkalmazások taxik foglalásához; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő
használatra; laboratóriumok automatizálására szolgáló integrált szoftvercsomagok; kompilátor szoftverek;
kommunikációs, hálózatépítő és közösségi hálózati szoftverek; költségbecslésre tervezett számítógépes
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szoftverek; kockázatérzékelő szoftverek; képzési szoftverek; képek, grafikák, audioanyagok, videoanyagok és

szövegek feldolgozására szolgáló szoftverek; jelentéskészítő szoftverek; játékokat és szerencsejátékokat kínáló
számítógépes alkalmazásszoftverek; munkafolyamat-irányítási rendszer szoftverei; munkafolyamat alkalmazások;
munkaerő-menedzsment szoftverek; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; mobil alkalmazások; mikrohullámú
mérnöki tervezőszoftverek; oktató szoftver gyermekek számára; oktatási táblagép alkalmazások; oktatási
szoftverek; oktatási számítógépes alkalmazások; oktatási mesterképzéshez kapcsolódó szoftverek;
okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások; műszerfali szoftver; munkafolyamat-szoftverek; oktatási
mobilalkalmazások; számítógépes képernyővédő szoftverek; számítógépes groupware; számítógépes
alkalmazásszoftverek a "dolgok internetének" (IoT) megvalósításához; számítógépes alkalmazásszoftverek
viselhető számítástechnikai eszközökhöz használva; számítógépes alkalmazásszoftverek; számítógépes
alkalmazások mobiltelefonokhoz; sportfogadási alkalmazások; oktató szoftverek; számítógépes szoftverek online
játékok és szerencsejátékok üzemeltetéséhez; számítógépes szoftverek sportfelszerelések tervezésének
támogatásához; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; számítógépes szoftverek hálózatok
közötti számvitelhez a telekommunikáció területén; számítógépes szoftverek gyógyászati területhez
kapcsolódóan; számítógépes szoftverek alkalmazás-programozó interfészekként való használatra (API);
számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftver önkiszolgáló terminálok ellenőrzéséhez;
számítógépes szoftver csomagok; számítógépes szoftver alkalmazások TV-hez; számítógépes képernyővédő
szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógéppel használható interaktív szórakoztató szoftverek; számítógépes
szoftverfejlesztési eszközök; számítógépes szoftverek számítógépes szoftverfejlesztéshez; szoftvercsomagok;
szoftveralkalmazások mobil eszközökhöz; szimulációs szoftverek (szórakoztatás); szoftver csomagok;
szimulációs szoftverek (képzés); szimulációs szoftverek; szerkesztő szoftverek; szimulációs szoftverek digitális
számítógépekhez; személyi számítógéppel használható interaktív szórakoztató szoftverek; számítógéppel segített
tervezés (CAD) szoftverek; számítógéppel támogatott gyártási szoftverek; viselhető mobilkommunikációs
eszközökkel használható letölthető mobilalkalmazások; virtuális osztálytermi szoftverek; virtuális asszisztens
szoftverek; villamosmérnöki szoftverek; vezérlőszoftverek számítógépes nyomtatókhoz; üzleti technológiai
szoftverek; tudományos szoftverek; vegyészmérnöki szoftverek; tevékenységkövető szoftverek edzésekhez;
tesztszoftverek; tesztelő szoftverek; terméktervező szoftverek; térképészeti szoftverek; tanulói szoftverek; tanári
szoftverek; szórakoztató szoftverek; táblázatbemutató szoftverek; szoftverfejlesztési készlet (SDK); szoftverek
termékfejlesztéshez; szoftverek számítógéppel támogatott mérnöki tevékenységhez (CAE); szoftverek
okosszerződésekhez; szoftverek mobileszközök kezeléséhez; szoftverek kártyaolvasókhoz; szoftverek
automatizált üzleti folyamat felfedezéséhez (ABPD); épületautomatizálási szoftverek; 360 fokos kilátást biztosító
számítógépes programok járművekhez; gépi tanulási szoftverek pénzügyekhez; gépi tanulási szoftverek
egészségügyi ellátáshoz; gépi tanulási szoftverek elemzéshez; gépi tanulási szoftverek felügyelethez; gépi
tanulási szoftverek reklámozáshoz; intelligens átjárók valós idejű adatelemzéshez; intelligens átjárók szoftveres
tároláshoz; mesterségesintelligencia-szoftverek; mesterséges intelligencián alapuló interaktív szoftverek;
mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek; szoftverek a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás
integrálásához a big data terén; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez;
mesterségesintelligencia-szoftverek járművekhez; mesterségesintelligencia-szoftverek felügyelethez;
mesterségesintelligencia-szoftverek egészségügyi ellátáshoz; mesterségesintelligencia-szoftverek vezető nélküli
autókhoz; szoftverek virtuálisvalóság-mozihoz; szoftverek gépi tanuláshoz; alkalmazásszoftverek robotokhoz;
arcelemző szoftverek; arcfelismerő szoftverek; autonóm vezetésirányító rendszerek járművekhez; beszédelemző
szoftverek; beszédfelismerő szoftverek; bioinformatikai szoftverek; biometrikus azonosító rendszerek;
biometrikus szoftverek; előállítást támogató szoftverek; egészségmonitorozó szoftverek; földrajzi információs
rendszer (GIS) szoftverek; firmware-ek és szoftverek elektromos cigarettákhoz; fedélzeti elektronikus rendszerek
szárazföldi járművekben vezetési támogatás biztosításához; fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi
járművekben parkolási támogatás biztosításához; érzékelő szoftverek; épületkörnyezeti, belépési és biztonsági
rendszerek vezérlésére szolgáló szoftverek; épületkezelő szoftverek; integrált áramköri komponensek
működtetésére és kezelésére szolgáló szoftverek; hangfelismerő szoftverek; gyártási szoftverek; gesztusfelismerő
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szoftver; gépvezérlő szoftverek; gépészmérnöki szoftverek; forgalomirányító szoftverek; folyamatvezérlő

szoftverek; optikai karakterolvasó szoftverek; optikai jelfelismerő szoftverek (OMR); önjáró gépjármű-vezetési
rendszerek interaktív kijelzővel; okosgyártás szoftverek; navigációs szoftverek; navigációs és utazási
információkat szolgáltató interaktív számítógépes szoftverek; mozgásvezérlő szoftverek; műholdas képek
kiértékelésére szolgáló szoftverek; mobilalkalmazásokhoz való számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik
a járművek és a mobil eszközök közötti interakciót és csatlakozást; megjelenítés kezelésére szolgáló szoftverek;
környezetfigyelő szoftverek; környezetellenőrző szoftverek; képfeldolgozó szoftverek járművek belső terében
lévő kamerákhoz; karakterfelismerő szoftverek; ipari folyamatvezérlő szoftverek; kereskedelmi és ipari
létesítményekben használatos világításvezérlő szoftver; ipari automatizálási szoftverek; intelligens
karakterfelismerő szoftverek (ICR); számítógépes alkalmazások automatizált autóparkoláshoz; számítógépes
alkalmazások járműnavigációs berendezésekhez; számítógépes alkalmazások járművek automatikus
irányításához; számítógépes alkalmazások járművek automatikus parkolásához; számítógépek légi járművek
vezérlőeszközeinek kezeléséhez; számítógép hangvezérlésére és hanggal történő működtetésére szolgáló
szoftverek; számítógépek és az internet gyermekek általi használatának figyelésére szolgáló számítógépes
szoftverek; segítő szoftverek; rögzített számítógépes szoftverek biztonságos gépjárművezetéshez; rögzített
számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; piaci előrejelző szoftverek; parkolástámogató
fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekhez; optikai vonalkód-felismerő szoftverek (OBR);
számítógépes programok járművek önálló irányításához; számítógépes programok jármű asszisztens
rendszerekhez; számítógépes programok járművek működtetéséhez; számítógépes szoftver telefonkészülékek és
rádiótelefon-készülékek távirányításához; számítógépes szoftver irodai gépek és berendezések távirányításához;
számítógépes szoftver félvezető szeletek, waferek feldolgozásához; számítógépes szoftver biztonsági készülékek
távirányításához; számítógépes rendszerek automatizált járművezérlésre; számítógépes programok önvezető
járművekhez; számítógépes programok járművek automata navigálásához; számítógépes szoftverek járművek
irányításához; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok gyűjtéséhez; számítógépes szoftverek
helymeghatározási adatok összesítéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok terjesztéséhez;
számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok továbbításához; számítógépes szoftverek helymeghatározási
adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek globális helymeghatározó rendszerekhez (GPS); számítógépes
szoftverek elektromos világítóberendezések távirányításához; szoftverek a fizikai világban végzett műveletek
felügyeletére, elemzésére, szabályozására és futtatására; személyek felismerésére és igazolására szolgáló
biometrikus rendszerekhez használható számítógépes szoftverek; számítógépes whiteboard szoftverek;
számítógépes szoftverek vezetők viselkedésének nyomon követéséhez; számítógépes szoftverek világítás
vezérléséhez; számítógépes szoftverek távmérés monitorizálásához, megfigyeléséhez; számítógépes szoftverek
távmérés leolvasásához; szoftverek röntgensugaras tomográfiához; szoftverek optikai karakterfelismeréshez;
szoftverek okosváros-alkalmazások tervezéséhez, integrálásához és optimalizálásához; szoftverek robotikus
folyamatautomatizáláshoz (RPA); szoftverek műholdas navigációs rendszerekhez; szoftverek GPS navigációs
rendszerekhez; szoftverek elektronikus vezetőtámogató rendszerekhez; szoftverek dozimetriai célokra a
radioterápia területén; szoftverek dinamikus tomográfiás készülékekhez; ujjlenyomatot vagy tenyérlenyomatot
értelmező számítógépes szoftverek; tűzmodellező és szimulációs szoftverek; tűzjelző szoftverek; tűzfeltérképező
és -elemző szoftverek; szoftverek színpadvilágító berendezések és műszerek vezérlésére; világításszabályozó
szoftveralkalmazások; vezetéstámogató fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekhez;
üzemautomatizálási szoftverek; USB (univerzális soros busz) kezelő szoftverek; UPI (univerzális perifériás
interfész) szoftverek; zártláncú TV (CCTV) szoftverek; zajtalanító szoftverek; adatvédelmi szoftver;
diagnosztikai és hibakeresési szoftverek; elektronikus eszközök szoftverfunkcióinak kezelésére használatos
köztes szoftverek; firmware-ek és eszközmeghajtók; grafikus felhasználói interfész szoftverek; hálózati
hozzáférést biztosító szervereket működtető szoftver; grafikus gyorsítók; hálózati operációs rendszer programok;
hardvermegbízhatósági szoftverek; hardvertesztelő szoftverek; karbantartás-előrejelző szoftver; nyomtató puffer
tároló szoftver; letölthető képernyővédők számítógépekhez; képernyővédők; karbantartó szoftver; letölthető
háttérképek számítógépekhez és mobiltelefonokhoz; letölthető képernyővédők telefonokhoz; monitorok
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(számítógép programok); nyomtatószerver-szoftverek; operációs rendszerek; optimalizáló szoftverek;

rendszerszoftverek; rendszer- és rendszertámogató szoftverek, és firmware-ek; rendszertámogató szoftverek;
segédprogramok, biztonsági és kriptográfiai szoftverek; számítógép interfész berendezések, készülékek;
számítógép interfészek; számítógépeket párhuzamos alkalmazások futtatásában és párhuzamos számítások
elvégzésében segítő számítógépes szoftverek; számítógépes interfész szoftver; számítógépes programok
felhasználói interfészek tervezéséhez; számítógépes rendszert karbantartó és működtető számítógépes szoftver;
videokártya-gyorsítók; távdiagnosztikai szoftverek; szoftvertesztelő szoftverek; szoftvermegbízhatósági
szoftverek; szoftverek természetes nyelv átalakításához gépek által végrehajtható parancsokká; személyes adatok
védelmét biztosító szoftverek; számítógépes szoftverek különböző számítógépes hálózati operációs rendszerek
közötti migrációhoz; videómegjelenítő szoftverek; kiterjesztett valóság játékszoftverek; "kiterjesztett valóság"
szoftver; "kiterjesztett valóság szoftver" térképek készítéséhez; kiterjesztett valóság szoftverek oktatáshoz;
virtuális valóság szoftverek; virtuális valóság szoftverek gyógyászati oktatáshoz; kiterjesztett valóság szoftverek
szimulátorokhoz; virtuális és kiterjesztett valóság szoftverek; "kiterjesztett valóság" szoftver mobilkészülékekben
való alkalmazásra, elektronikus adatok valós környezetekkel történő integrálására; virtuális valóság
játékszoftverek; virtuálisvalóság-szoftverek távközléshez; virtuálisvalóság-szoftverek szimulációhoz;
virtuálisvalóság-szoftverek oktatáshoz; adatbázisszerver-szoftverek; beszélgetések szimulációjára szolgáló
számítógépes chatbot szoftverek; alkalmazásprogramozási felületként (API) használatos letölthető számítógépes
szoftverek; e-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; felhőhálózat-monitorozó szoftverek; felhő alapú
szerverszoftverek; fájlszerver-szoftverek; extranet szoftverek; médiaszerver-szoftverek; média streaming
szoftverek; kommunikációsszerver-szoftverek; proxyszerver-szoftverek; szerveroldali szoftverek; szerverhez
tartozó szoftverek; számítógépes szoftverek számítási felhőkhöz; számítógépes szoftverek globális számítógépes
hálózatról letölthető információs jegyzékekhez való hozzáféréshez; számítógépes szoftver elektronikus
hirdetőtáblákhoz; számítógépes kereső szoftverek; számítógépes alkalmazásszoftverek audiovizuális
médiatartalmak adatfolyamos átviteléhez az interneten keresztül; webalkalmazás-szoftverek; webalkalmazás- és
szerverszoftverek; virtuálisszerver-szoftverek; tartalomkezelő szoftverek; szoftverek webszerverekhez; szoftverek
online hirdetések weboldalakra történő beágyazásához; elektronikus média interneten keresztül történő
biztosítását lehetővé tévő számítógépes szoftverek; CMS szoftver (tartalomkezelő rendszer); blogszoftverek;
internetes információnyújtást lehetővé tévő számítógépes szoftverek; távközlési hálózatokon történő
információnyújtást lehetővé tévő számítógépes szoftverek; vállalati tartalmak kezelésére szolgáló (ECM)
szoftverek; webtartalom-kezelő (WCM) szoftverek; tartalomellenőrző szoftverek; elektronikus média távközlési
hálózatokon keresztül történő biztosítását lehetővé tévő számítógépes szoftverek; felhasználók számára
pénzgyűjtést lehetővé tevő szoftverplatformok; biztonságos hitelkártya tranzakciókat elősegítő szoftverek;
elektronikus pénztárgép rendszerekhez használt számítógépes programok; fizetőszoftverek; online áruházakban
vásárlói szokások kiértékelésére szolgáló szoftverek; számítógépes e-kereskedelmi szoftver; online áruház
üzemeltetésére szolgáló szoftverek; számítógépes elektronikus kereskedelmi szoftverek, melyek lehetővé teszik a
felhasználóknak elektronikus üzleti tranzakciók lebonyolítását egy globális számítógépes hálózaton keresztül;
szoftverek a kattintásonkénti fizetés optimalizálásához; szoftverek online reklámok bérbeadásához weboldalakon;
szoftverek globális kommunikációs hálózaton lebonyolított kereskedelemhez; szoftverek elektronikus fizetések
feldolgozásához; szoftverek online ügyletek közvetítéséhez; elektrosztatikus másológépek, fénymásolók;
hőmásolók; üres festékkazetták fénymásolókhoz; üres tintapatronok fénymásolókhoz; digitális grafikai
szkennerek; beviteli szkennerek; képszkennelő berendezések; kézi működtetésű háromdimenziós szkennerek;
digitalizáló szkennerek; elektronikus szkennerek; optikai kódolvasók; optikai szkennerek; optikai leolvasók; kézi
szkennerek; szkennerek (adatfeldolgozó eszközök); szkennerek nyomólemezekhez; szkenneres egerek;
ujjlenyomat leképezők; ujjlenyomat szkennerek; automatizált jegynyomtató készülékek; állványok
nyomtatókhoz; CD-nyomtatók otthoni vagy irodai használatra; digitális rajzgépek; digitalizáló nyomtatók;
digitális színes nyomtatók; elektrosztatikus plotterek, rajzgépek; elektronikus plotterek, rajzgépek;
dokumentum-nyomtatók számítógépekhez; festékkazetták nyomtatókhoz, üresen; festékpatronok
lézernyomtatókhoz (üresen); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez; festékkazetták, üresen,
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számítógépes nyomtatókhoz; fényképnyomtatók; lézernyomtatók; lézernyomtató-vezérlők; lézeres

szárazlevilágító és -nyomtató berendezések; integrált kimeneti nyomtatók; hőnyomtatófejek; grafikus plotterek,
rajzgépek; jegynyomtatók; nyomtató hub-ok; nyomtató elosztók; nyomtató átalakítók; nem ütő nyomtatók;
margarétafejes nyomtatók; lézersugaras nyomtatók; lézerprinterek; lézernyomtatók száraz fóliákhoz;
mátrixnyomtatók; nyomtatókábelek; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatófejek tintasugaras nyomtatókhoz;
nyomtatófejek számítógépes nyomtatókhoz; nyomtatófejek rajzgépekhez; nyomtatófejek nyomtatókhoz;
rajzgépek; portmegosztó nyomtatók; portmegosztó nyomtatásvezérlők; plotterek, nagyformátumú nyomtatók;
optikai nyomtatók; nyomtatópufferek; nyomtatóprogramok; nyomtatószerverek; színes tintasugaras nyomtatók;
színes nyomtatók; színes lézernyomtatók dokumentumokhoz; színes lézernyomtatók; színes levilágítók,
képszedők; szerkesztő, kidolgozó plotterek (rajzgépek); szilárdtintás patronok (üres) tintasugaras nyomtatókhoz;
számítógépes plotterek (rajzgépek); speciálisan számítógépes nyomtatókhoz kialakított hordtáskák; síkágyas
plotterek, rajzgépek; száraz fólianyomtató berendezések; x-y rajzgépek; vonalkód nyomtatók; videonyomtatók;
ütő nyomtatók; vezeték nélküli hordozható nyomtatók laptopokhoz és mobil eszközökhöz; tintasugaras színes
nyomtatók; tintasugaras nyomtatók; tintasugaras nyomtató; termikus nyomtatók/hőnyomtatók; xerográfiai
nyomtatók; adatgyűjtő készülékek; adatgyűjtő berendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik
(elektromos és mechanikus); adattároló eszközök; állványok, rackek távközlési hardverekhez; analóg-digitális
átalakítók, konverterek; analóg átalakítók, konverterek; adattároló eszközök és hordozóeszközök; adatkódoló,
adattitkosító berendezések; audio expanderek; arcfelismerő készülékek; antenna erősítők; automatikus
lemezcserélők; audovizuális és fényképészeti eszközök; basszusgitár erősítők; beszédfeldolgozók; digitális
jelfeldolgozó berendezések; digitális hangjel-feldolgozók; digitális erősítők; digitális bemeneti és kimeneti
szkennerek; demultiplexerek; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; dekódoló berendezések,
készülékek; dekóderek; címkeolvasók (dekóderek); biztonsági tokenek (kódoló eszközök); billentyűzetek audio,
video és digitális jelek irányítására; billentyűzetek; billentyű erősítők; beszédfelismerő berendezések; elektromos
erősítők; elektroakusztikus erősítők; DVD-írók; domotikai készülékek; digitalizálók; digitális szervező
készülékek; elektronikus naplók; elektronikus kódoló egységek; elektronikus jegyzetfüzetek; elektronikus
interaktív táblák; elektronikus erősítők; elektronikus határidőnaplók; elektronikus digitalizáló eszközök;
elektronikus dekóderek; felvevőkészülékek; eszközök kamerák, fényképezőgépek felszereléséhez; érzékelőfejek
(távközlő berendezésekhez); erősítők járművekbe; erősítők; erősítő tunerek; elosztó erősítők; előerősítők;
elektronikus szótárak; elektronikus személyi szervezők; épületirányítási rendszerek (BMS); hordható monitorok;
hangátalakítók; hajólogok, sebességmérők (elektronikus); hajólogok, sebességmérők (elektromos); frekvencia
szintetizátorok; feszültségosztók, attenuátorok; félvezető optikai erősítők; hitelkártya kódoló gépek
(számítógép-perifériák); jelerősítők; jelátvivő kábelek információtechnológiához, audiovizuális eszközökhöz és
távközléshez; jeldekóderek; jel expanderek; jegyzetfüzetek (elektronikus -); interaktív érintőképernyős
terminálok; impulzuskód-moduláló processzorok; időprogramozók; időadat-generátorok; hordozótokok
mobiltelefonokhoz; időosztásos multiplexerek; információtechnológia és audiovizuális berendezések;
számítógép-monitorokhoz kialakított tartókonzolok; rádiókészülékek és berendezések; rádiófrekvenciás azonosító
(RFID) címkék; rádiófrekvenciás azonosítással működő (RFID) olvasók; rack-ek erősítőkhöz; pickupok távközlő
berendezésekhez; otthon automatizálási központi egységek; optikai vevők; optikai kódolók; optikai erősítők;
optikai adók; önszinkronizáló digitális kódolók; okosgyűrűk; nagyfelbontású multimédiás interfész kulcsok;
telematikai berendezések; telefonkártyák; tartóeszközök monitorokhoz; színszűrők folyadékkristályos kijelzőjű
(LCD) képernyőkhöz; számítógépekhez kialakított tartókonzolok; számítógépes cd-meghajtók; többkapus
jelismétlők; TFT-LCD (vékonyfilm-tranzisztoros folyadékkristályos kijelzőjű) panelek; titkosító készülékek;
teljesítményerősítők; telematikai végkészülékek; vezeték nélküli billentyűzet; vezeték nélküli billentyűzetek;
vezérlőerősítők; ultranagy frekvenciás átalakító készülékek; vezérlőegységek erősítőkhöz járművekben való
használatra; tokok elektronikus naplókhoz; többkapus vezérlők; transzmultiplexerek; video multiplexerek;
adatfeldolgozó programok; adatfeldolgozó szoftverek; beágyazott szoftverek; digitális formában tárolt
számítógépes programok; elektronikus játékprogramok; elektronikus játékszoftver; elektronikus kaparós
sorsjegyek; elektronikus lottószelvények; játékszoftverek; internetről letöltött számítógépes szoftverek; játék
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szoftver; internetről letölthető szoftverek; interaktív szoftverek; interaktív számítógépes szoftverek; interaktív

multimédiás számítógépes programok; integrált szoftvercsomagok; globális számítógépes információs
hálózatokról letölthető számítógépes szoftverek; freeware (ingyen használható szoftver); globális számítógépes
hálózatokról letölthető számítógépes szoftverek; kódolt programok; kézi mobil digitális elektronikus eszközökhöz
és más fogyasztói elektronikákhoz használt számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus
eszközökhöz és más szórakoztató elektronikai cikkekhez használt számítógépes szoftverek; kaszinómenedzselő
szoftverek; játékokhoz használható számítógépes programok; letölthető szoftverek számítógép távolról történő
eléréséhez és ellenőrzéséhez; letölthető szoftverek; letölthető számítógépes szoftverek elektronikus pénztárcaként
történő használatra; köztes szoftverek; mobileszközökön használt számítógépes játékszoftverek; számítógépes
programok adatfeldolgozáshoz; mobil szoftverek; middleware; mobiltelefon-szoftverek; plugin szoftverek;
programok számítógépekhez; számítástechnikai szoftverek mobiltelefonokhoz; számítógépes játékprogramok;
programok okostelefonokhoz; számítógépes szoftver programok; számítógépes shareware-ek; számítógépes
programok távközlésben történő felhasználásra; számítógépes programok, rögzített; számítógépes programok
részvények és kötvények kereskedelméhez használva; számítógépes programok nyomtatáshoz; számítógépes
programok (letölthető szoftverek); számítógépes szoftverek; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz;
szoftverek; szoftver táblagépekhez; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez; számítógépes
telefonszoftverek; számítógépes szoftverplatformok; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető
formában; számítógépes szoftverek, rögzített; számítógépes szoftverek (programok); számítógépes szoftverek
integrált áramkörök tervezésében való használatra; szoftverek televíziókhoz; szoftverek okostelefonokhoz;
elektronikus adatbázisok; adatkészletek, rögzített vagy letölthető formában; interaktív adatbázisok; letölthető
kriptografikus kulcsok kriptoeszközök fogadásához és költéséhez; hangfelvételek; filmek, mozgófilmek;
internetről letölthető digitális könyvek; interaktív elektronikus kiadványok; podcastok; elektronikus
játékszoftverek mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek elektronikus kézi eszközökhöz; elektronikus
játékszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; elmentett számítógépes játékprogramok; elektronikus
edzőszimulátorok (számítógépes hardver és szoftver alapú oktató berendezések); elektronikus áramkörökre
rögzített programok folyadékkristályos képernyővel rendelkező szórakoztató készülékekhez; globális
számítógépes hálózatról letölthető számítógépes játékszoftverek; globális számítógépes hálózaton és vezeték
nélküli készülékeken keresztül letölthető számítógépes játékszoftverek; folyadékkristályos kijelzőjű kézi
játékokhoz szolgáló rögzített programok; fogadások eredményeit generáló vagy megjelenítő játékszoftverek;
interaktív videojáték programok; interaktív szórakoztatási számítógépes szoftverek videojátékokhoz; interaktív
számítógépes játékprogramok; interaktív multimédiás számítógépes játékprogramok; interaktív multimédiás
játékprogramok; interaktív játékszoftverek; interaktív multimédia szoftverek játékokhoz; internetről letölthető
számítógépes játékprogramok (szoftverek); internetről letöltött számítógépes játékprogramok (szoftverek);
játékok játszására vonatkozó útmutatásokat tartalmazó oktató szoftverek; játékhasználatot lehetővé tevő
számítógépes szoftverek; játékprogramok játéktermi videojáték-gépekhez; játékokat tartalmazó műsoros
kompaktlemezek; játékszoftverek videojáték-konzolokhoz; letölthető elektronikus játékprogramok; letölthető
számítógépes játékszoftverek; letölthető számítógépes játékprogramok; letölthető játékszoftverek; letölthető
interaktív szórakoztató szoftverek számítógépes játékokhoz; letölthető elektronikus játékszoftverek vezeték
nélküli eszközökhöz; letölthető interaktív szórakoztató szoftverek videojátékokhoz; szalagon rögzített
számítógépes programok (szoftverek); programozott videojátékok (szoftverek) számítógépes tárakon; programok
játéktermi videojáték gépekhez; pénzügyi értékpapírok kereskedelmét szimuláló számítógépes játékprogramok
(szoftverek); mobiltelefonokon használt számítógépes játékszoftverek; letölthető videojáték programok; letölthető
számítógépes játékok; számítógépen vagy mobil platformon keresztül nyújtott interaktív kaszinójátékok;
számítógépes játékpatronok (szoftverek); számítógépes játék lemezek; számítógépes szerencsejátékok;
számítógépes programok interaktív televízióhoz és interaktív játékokhoz és/vagy vetélkedőkhöz; számítógépes
programok video- és számítógépes játékokhoz; számítógépes játékszoftverek, rögzített; számítógépes
játékszoftverek online interaktív játékokhoz; számítógépes játékprogramok, felvett; számítógépes programok
előre felvett játékokhoz; szoftverek játéktermi videojáték-gépekhez; számítógépes videojáték-szoftverek;
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videojáték programok; szoftverek videojátékokhoz; videojátékok (számítógépes játékok) adathordozókra rögzített

számítógépes programok formájában; videojátékok lemezen (számítógépes szoftverek); videojáték szoftverek.
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; alkoholos italok felszolgálása; bankettek szervezése; bár- és

éttermi szolgáltatások; bankett szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bisztró (büfé) szolgáltatások; borbárok;
borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk (éttermek);
büfészolgáltatások koktélbárok számára; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítés; étel előkészítés;
esküvői fogadások rendezése (étel és ital); elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások;
elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre árusító éttermek; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;
elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; ételek díszítése; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek és
italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása
fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása vendégek
számára; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok biztosítása
éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása
éttermi vendégek számára; ételkészítési szolgáltatások; ételkészítés megrendelésre; ételkészítés mások számára
kiszervezéssel; ételkészítés; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételek és italok szolgáltatása vendégek
számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali
fogyasztásra; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; gyorséttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack
bárok; grilléttermek; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához;
éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi
szolgáltatások; éttermek (szolgáltatások); étkezdei, menzai szolgáltatások; ételszobrászat; kávéház; kantinok,
büfék, étkezdék; juice bár szolgáltatásai; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása;
koktélbárok szolgáltatásai; koktélbárok; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; kínai éttermek szolgáltatásai;
kávézói szolgáltatások; kávéházi szolgáltatás; kávéházak; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács,
személyi séf szolgáltatások; snack-szolgáltatások; salátabárok; ramen étterem szolgáltatásai; pultosszolgáltatások;
pub szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; night club szolgáltatások (ételszolgáltatás); mobil éttermi
szolgáltatások; pizzériák; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése;
svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások;
sörkert szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; sörbárok; vízipipás bárok szolgáltatásai; vendéglátási
szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás); vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); tortadíszítések; tempura
éttermi szolgáltatások; teaházi szolgáltatások; teaházak; tapas bárok; szolgáltatások ételek biztosításához;
szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások italok biztosításához; zártkörű drinkbár
szolgáltatások; washoku éttermi szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű
gyorséttermi szolgáltatások; étel biztosítása rászorulóknak (jótékonysági szolgáltatások); étel és ital catering; étel
és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering szolgáltatások vásári és
kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering
koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi
bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos
helyzetűeknek; étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások
oktatási intézmények számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások
szanatóriumok számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások
iskolák számára; étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetés gyorsbüfékben;
étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési
szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára;
sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások esküvőkre és magáneseményekre; sonkavágásra szakosodott
catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és nyilvános eseményekre; kültéri étkeztetési szolgáltatások;
kávéellátási szolgáltatások irodák számára (italok biztosítása); jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel és
ital biztosítása; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel biztosítása a rászorulóknak; japán éttermekben
nyújtott szolgáltatások; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; éttermek idegenforgalmi célokra;
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japán ételek készítése azonnali fogyasztásra; mobil catering szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; udon és
soba éttermek szolgáltatásai; születésnapi partiszerviz szervezése; spanyol éttermi szolgáltatások; szállodai
catering szolgáltatások; spanyol ételek készítése azonnali fogyasztásra.
( 210 ) M 22 00888
( 220 ) 2022.04.02.
( 731 ) Szántó Dóra Viola, Barnag (HU)
( 541 ) ÉRKEZÉS ÉNEK
( 511 ) 44

Zeneterápiás szolgáltatások; családtervezés; fizikai, pszichológiai és kognitív célú zeneterápia; relaxációs

terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás.
( 210 ) M 22 00889
( 220 ) 2022.04.02.
( 731 ) Vizvári Cecília Orsolya, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 22 00891
( 220 ) 2022.04.03.
( 731 ) Répási György, Nyírpazony (HU)
( 541 ) BioFIX PRO Neutral Zone
( 511 ) 40

Egyedi protézisek és fogsorok készítése.

( 210 ) M 22 00893
( 220 ) 2022.04.04.
( 731 ) MOBIL KÚT KERESKEDELMI KFT., FEHÉRGYARMAT (HU)
( 740 ) BODÓ ATTILA, FEHÉRGYARMAT
( 541 ) AZT A PASTA
( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
( 210 ) M 22 00899
( 220 ) 2022.04.05.
( 731 ) WANG YIXIN, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

M1645

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 13. szám, 2022.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 14
25

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.
Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 22 00900
( 220 ) 2022.04.05.
( 731 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

súrolószerek; csiszolószerek; szappanok; dezodorok személyes használatra; izzadásgátlók; nem gyógyhatású
testápoló készítmények; kozmetikai készítmények testápoláshoz; kézápoló készítmények; tusfürdők; testápolók;
tusoló- és fürdőzselék; fürdőhabok; testpermetek (test spray-k).
( 210 ) M 22 00901
( 220 ) 2022.04.05.
( 731 ) Best Ironing Hungary Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Otthoni takarítás; lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása; háztartási szolgáltatások [takarítási

szolgáltatások]; takarításhoz kapcsolódó tájékoztatás, tanácsadás és szaktanácsadás; házak, lakások takarításához
kapcsolódó háztartási szolgáltatások; takarítási szolgáltatások; belső terek takarítása; vászonnemű vasalása; ruhák
vasalásával kapcsolatos információszolgáltatás; szövet, textil, bőr, szőrme és a belőlük készült áruk tisztítása;
mosás; ruhák mosása; kötöttáru mosása; textilek mosása; szövött áruk mosása; vasalás magánszemélyek és cégek
részére; ruhavasalási szolgáltatások nyújtása; ruhavasalás; ruhamosás, mosodai szolgáltatások; varrás javítás
[javítás].
( 210 ) M 22 00910
( 220 ) 2022.04.05.
( 731 ) Dráb György, Pécs (HU)
( 541 ) AIRMEDICAL
( 511 ) 5

Vitaminok és vitaminkészítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények;
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vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminkiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények;

vitamin- és ásványianyag-kiegészítők; vitamin cseppek; vegyes vitaminkészítmények; folyékony
vitaminkiegészítők; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények;
vitamintabletták; humán étrend-kiegészítők; immunerősítők; biotechnológiai készítmények humángyógyászati
célra; gyógyszerek humángyógyászati használatra.
40

Orvostechnikai készítmények egyedi gyártása; orvostechnikai eszközök mások megrendelése szerinti egyedi

gyártása.
( 210 ) M 22 00911
( 220 ) 2022.04.05.
( 731 ) Varga Livius Csaba, Ráckeve (HU)
Tóth Áron Gergely, Budapest (HU)
( 541 ) Zeneszín
( 511 ) 41

Előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; menedzsment-előadásokon kiosztott

tananyagok összeállítása; menedzsment ismeretekkel kapcsolatos előadási szolgáltatások; szakmai előadásokon
kiosztott tananyagok összeállítása; zenei előadás; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus
kiadványok multimédiás megjelentetése; kiadványok megjelentetése; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok
megjelentetése; online kiadványok megjelentetése; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők;
rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek
kivételével; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén.
( 210 ) M 22 00912
( 220 ) 2022.04.05.
( 731 ) Csík Ákos, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24

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

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

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

( 210 ) M 22 00916
( 220 ) 2022.04.06.
( 731 ) Golyán B. Zsolt, Kisnána (HU)
Kádár Imre, Domoszló (HU)
Molnár Máté Norbert, Domoszló (HU)
( 740 ) Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 22 00917
( 220 ) 2022.04.06.
( 731 ) Golyán B. Zsolt, Kisnána (HU)
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Kádár Imre, Domoszló (HU)

Molnár Máté Norbert, Domoszló (HU)
( 740 ) Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ROAD Zenekar
( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 22 00918
( 220 ) 2022.04.06.
( 731 ) Herczeg Bence, Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) Dr. Lampé Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 35
37

Reklámanyagok kölcsönzése; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámterjesztés.
Járműfényezés; járműjavítás [üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás];

járműmosás; járművek karbantartása és javítása; járművek tisztítása.
39

Autóbuszkölcsönzés; autókölcsönzés; autószállítás; járművek kölcsönzése és bérbeadása; utazás és utasok

szállítása.
( 210 ) M 22 00919
( 220 ) 2022.04.06.
( 731 ) Forum Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása;

ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szálláshelyek biztosítása; bebútorozott
ideiglenes szálláshelyek biztosítása; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; ideiglenes
szállások; ideiglenes szállásadás; ideiglenes szállásadó szolgáltatások; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;
átmeneti szállás biztosítása; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása;
recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; vendéglátási
szolgáltatások [szállásadás]; ideiglenes szállásszervezés; szállásszervezés turisták számára; turistaházak, üdülők;
turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; turistaszállók; szállók, turistaszállók; vendégházak.
( 210 ) M 22 00920
( 220 ) 2022.04.06.
( 731 ) Petrus István, Debrecen-Józsa (HU)
( 740 ) EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos esszenciák; alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette (1);
ánizslikőr, anisette (2); aperitifek; arak [rizspálinka]; bor alapú italok; borok; brandy, borpárlat; cukornádalapú
alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszesitalok;
gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok;
kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök; lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka;
rum; szaké; szeszes italok; vodka, whisky.
( 210 ) M 22 00922
( 220 ) 2022.04.06.
( 731 ) Vidáné Jurinkovits Éva, Budapest (HU)
( 740 ) Szilágyi, Aszmann és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Podcastok létrehozása [írása]; fitnesz órák vezetése; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása;

sportversenyek rendezése; bálok szervezése; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; oktatás és
képzés biztosítása; szépségversenyek szervezése.
( 210 ) M 22 00925
( 220 ) 2022.04.06.
( 731 ) Juhos Nándor, Budapest (HU)
( 541 ) MASCO
( 511 ) 6

Fémkorlátok betörés ellen; fém kerékbilincsek [járművekhez, nem lopásgátlóként].

7

Elektromos kapuműködtetők; hidraulikus kapuműködtetők.

9

Beléptetésellenőrző eszközök; bébiőrök; visszapillantó kamerák járművekhez; videofelügyeleti rendszerek;

kamerás bébiőrök; jelző berendezések és készülékek; jelzőberendezések; füstérzékelők; füstjelző berendezések;
elektronikus babafigyelő eszközök; elektromos biztonsági felügyelő berendezések; riasztók és vészjelző
berendezések; betörésgátló riasztókészülékek; billentyűzetek biztonsági riasztókhoz; akusztikai riasztók, nem
járművekhez; biztonsági riasztóberendezések; biztonsági riasztók; biztonsági riasztók [nem járműhöz]; biztonsági
riasztórendszerek [nem járművekhez]; elektromos lopásgátló riasztóberendezések [nem járművekhez]; elektromos
riasztócsengők; elektromos riasztókészülékek; elektronikus betörésjelző riasztók; érzékelők, szenzorok
riasztókhoz; fémcsengők riasztókhoz; figyelmeztető riasztók [nem járművekhez]; földgázérzékelő riasztók;
gázszivárgást jelző riasztórendszerek; gyúlékony gázok érzékelésére, kimutatására szolgáló riasztók; központi
riasztók; lopásgátló riasztóeszközök [nem járművekhez]; lopásgátló riasztók [nem járművekhez]; lopásgátló
riasztókészülékek [nem járművekhez]; medence riasztók; riasztásérzékelők hűtőkhöz; riasztásérzékelők
mosógépekhez; riasztásfigyelő rendszerek; riasztásjelző adókészülékek; riasztó központi egységek;
riasztóberendezések; riasztók; riasztócsengők; riasztópanelek; riasztórendszerek; személyi riasztók; személyi
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riasztókészülékek; személyi vészjelzők, riasztók; távirányítású riasztók [nem lopásgátló riasztók járművekhez];

vezérlőpanelek riasztókhoz; vibráló riasztók, amelyek gyógyszerek bevételére figyelmeztetnek;
vízszivárgás-érzékelő riasztók; elektronikus személyi riasztókészülékek; riasztásjelző vevőkészülékek;
riasztósípok; riasztóval felszerelt elektromos zárak; biztonsági, védelmi és jelzőkészülékek; védelmi és biztonsági
berendezések; elektromos és elektronikus betörésjelzők; vészjelző fényhidak járművekhez [világító jelek];
behatolás-észlelő berendezések, készülékek [nem járművekhez]; behatolásjelző érzékelők; biztonsági
figyelő-ellenőrző berendezések; kaputelefonok; videós kaputelefon készülékek; videós kaputelefonok;
automatikus beléptető berendezések; automatikus beléptető berendezések, készülékek; automatikus beléptető
egységek; automatikus beléptető rendszerek; automatikus biztonsági beléptető berendezések; beléptető kártyák
[kódolt vagy mágneses]; elektromos beléptető berendezések; elektromos beléptető egységek; elektromos
beléptető rendszerek; elektromos biztonsági beléptető berendezések; tűzérzékelők; tűzjelző készülékek; tűzjelző
szoftverek; tűzjelzők, tűzdetektorok; tűzoltó sprinkler-rendszerek; tűzvédelmi készülékek; üvegbetöréses
tűzjelzésadók; gázriasztók; gázérzékelő berendezések; gázérzékelők; gázfogyasztás figyelésére szolgáló
készülékek; aktív infravörös érzékelők; álszenzorok, hamis érzékelők; be-ki érzékelők; biochipes érzékelők;
digitális érzékelő készülékek; digitális érzékelők; elektromos érzékelők, szenzorok; elektronikus érzékelők,
szenzorok; elektronikus vezérlő érzékelők motorokhoz; elektrooptikai érzékelők, szenzorok; ellenállásos
hőmérséklet-érzékelők; érintőképernyős érzékelők; érzékelő berendezések és eszközök; érzékelő, észlelő
berendezések; érzékelő szoftverek; érzékelő vezérlők; érzékelők; érzékelők a fizikai mozgások megfigyelésére;
érzékelők árnyékolókhoz; érzékelők elektromos mérőkészülékekhez; érzékelők falak vázainak megkereséséhez;
hőmérséklet-érzékelők; infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; járművekben használt
ultrahangos tárgy érzékelők; készülékek szénmonoxid-érzékelők aeroszolos spray-vel történő tesztelésére;
közelség-érzékelők; levegő hőmérséklet érzékelők, szenzorok; levegőminőség-érzékelők; lézeres érzékelők;
lézeres sebesség detektorok, érzékelők; magánvédelmi érzékelők; mágneses ellenállás érzékelők; mágneses
érzékelők; mikrohullám-érzékelő berendezések; mikrohullámos betolakodó-érzékelők; mikrohullámú érzékelők
[radarok]; optikai érzékelők; passzív infravörös érzékelők; piezoelektromos érzékelők; piroelektromos infravörös
érzékelők; szén-dioxid érzékelők; szén-monoxid érzékelők; ultrahang hullámos betolakodó-érzékelők;
ultrahangos érzékelők; ultrahangos érzékelők [nem orvosi]; ultraibolya érzékelő készülékek; üvegtörést jelző
érzékelők; vízszint érzékelő berendezések; betolakodó azonosító berendezések, készülékek [nem járművekhez];
TV szimulátorok betörők elriasztására; elektronikus lopásgátló eszközök; elektronikus lopásgátló készülékek;
lopásgátló berendezések, elektromos; lopásgátló berendezések, nem járművekhez; mozgásérzékelő beviteli
eszközök; mozgásérzékelők; mozgásérzékelők biztonsági lámpákhoz; elektromos távirányító készülékek;
elektronikus távirányító berendezések; infravörös távirányító készülékek; infravörös távirányítók;
multifunkcionális távirányítók; otthoni távirányítók; rádiós adókészülékek távirányítókhoz; rádiós
vevőkészülékek távirányítókhoz; távirányító adók; távirányító berendezések világítás szabályozására; távirányító
készülékek; távirányító készülékek járművek indítására; távirányító készülékként működő elektronikus
kulcstartók; távirányító vevők; távirányítók; távirányítók ablakrolókhoz; távirányítók audiovizuális
berendezéshez; távirányítók automatikusan működtetett szelepekhez; távirányítók elektronikus termékek
vezérlésére; távirányítók járműmodellek vezérléséhez; távirányítók járműriasztók működtetéséhez; távirányítók
mobil elektronikus eszközökhöz; távirányítók motorokhoz; távirányítók rádiókhoz; távirányítós konnektorok;
univerzális távirányítók; vezeték nélküli távirányítók hordozható elektronikus eszközökhöz és számítógépekhez;
360 fokos videokamerák; digitális videó rögzítők; digitális videokamerák; digitális videolejátszók; digitális
videoszerverek; elektromos és elektronikus videós megfigyelő berendezések; elektronikus audio/videó jelelosztó
rendszerek; fejre helyezhető videó megjelenítő berendezések; hordható videokijelző monitorok; kapcsolók audio,
video és digitális jelek irányítására; képek, grafikák, audioanyagok, videoanyagok és szövegek feldolgozására
szolgáló szoftverek; lencsék videokamerákhoz; megfigyelési célokra kialakított videokamerák; monitorozási,
megfigyelési célokra kialakított videokamerák; video adapterek; videoátvivők, videó transzmitterek; videófelvevő
berendezések járművekhez; videoképernyők; videokészülékek, videoeszközök; videokeverők; videokijelző
egységek; videokommunikációs berendezések, készülékek; videokonferencia-monitorok; videokonferencia
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berendezések; videokonferencia-rendszerek; videokonferencia-szoftverek; videolejátszó készülékek;

videolejátszók; videomegjelenítő rendszerek; videomonitor-vezérlők; videomonitorok; videoszerverek;
videotelefonok; videovetítő monitorok; zártláncú televíziós kamerák; zártláncú TV [CCTV] szoftverek.
10

Betegfigyelő érzékelők [szenzorok] és riasztók; érzékelő berendezések betegek életjeleinek megfigyelésére

[orvosi használatra].
11

Vészjelző lámpák; hőre aktiválódó érzékelőt tartalmazó biztonsági világítás; infravörös érzékelőt tartalmazó

biztonsági világítás; mozgásra aktiválódó érzékelőt tartalmazó biztonsági világítás; mozgásérzékelő biztonsági
lámpák.
12

Behatolást észlelő riasztók járművekhez; akusztikus lopásgátló riasztók járművekhez; elektromos lopásgátló

berendezések járművekhez; elektromos lopásgátló készülékek járművekhez; elektronikus lopásgátló készülékek
járművekhez; elektronikus lopásgátló riasztók járművekhez; lopásgátló és biztonsági eszközök és felszerelések
járművekhez; lopásgátló eszközök gépkocsikhoz; lopásgátló eszközök járművekhez; lopásgátló hangriasztók
járművekhez; lopásgátló riasztóberendezések gépjárművekhez; lopásgátló riasztók járművekhez; lopásgátló zárak
gépkocsik kormánykerekére; riasztók [lopásgátló] járművekhez.
16

Beléptetőkártya-tartók [irodai cikkek]; műanyag beléptetőkártya-tartók.

36

Lopásgátló rendszerek biztosítása.

37

Beléptető rendszerek felszerelése, üzembe helyezése; betörésjelző riasztók javítása; betörésjelző riasztók

üzembe helyezése; betörésjelző riasztók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; betörésjelzők felszerelése;
betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági rendszerek felszerelése; biztonsági
rendszerek üzembe helyezése; biztonsági zárak javítása; riasztók beüzemelése; riasztók javítása; riasztók
karbantartása és szervizelése; széfek beszerelése; tűzjelző készülékek javítása vagy karbantartása; tűzjelző
készülékek javítása; tűzjelző készülékek üzembe helyezése; tűzjelző rendszerek felszerelése; tűzriasztó
készülékek; tűzriasztó készülékek javítása; tűzriasztó készülékek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos
információszolgáltatás; tűzriasztó készülékek karbantartása; tűzriasztó rendszerek karbantartása és szervizelése;
tűzriasztók felszerelése és javítása; tűzvédelmi evakuációs rendszerek üzembe helyezése; vezeték nélküli zárak
beszerelése; zárak felszerelése; zárak felszerelése, cseréje, pótlása és javítása; zárszerelvények felszerelése;
riasztó-felszerelési szolgáltatások; páncélszekrények karbantartása és javítása; lakóhelyi biztonsági berendezések
üzembe helyezése; páncélszekrények karbantartásával és javításával kapcsolatos információszolgáltatás;
páncéltermek karbantartása és javítása; páncéltermek karbantartása; védelmi és biztonsági berendezések üzembe
helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; védelmi és biztonsági berendezések üzembe helyezése; kapuk beüzemelése;
kapuk karbantartása és javítása; automata sorompókkal kapcsolatos karbantartási és javítási szolgáltatások;
tűzjelző rendszerek karbantartása és javítása; lopásgátló eszközök beszerelése; zártláncú televíziós rendszerek
üzembe helyezése.
38

Kommunikációs szolgáltatások vészjelzések kézbesítéséhez; hang, videó és információ továbbítása;

interneten keresztül történő videoadatátvitel; internetes audio- és video streaming [egyidejű vagy azonnali
adatfolyam]; kommunikációs szolgáltatások videokonferenciákhoz; telekonferencia és videokonferencia
szolgáltatások.
40

Nyomon követhető azonosítószám gépjárműablakokba történő gravírozása az adott gépjármű lopás utáni

azonosítása céljából.
41

Képzés optikai érzékelők használata terén; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások.

42

Szárazföldi járművekkel kapcsolatos biztonságtechnikai szolgáltatások; riasztó és ellenőrző rendszerek

tesztelési szolgáltatása; kriptovaluta bányászat.
45

Biztonságtechnikai, mentési, biztonsági és behajtói szolgáltatások; biztonságtechnikai, mentési, biztonsági

és behajtói berendezések bérbeadása; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; betörést megelőző
őrszolgáltatások; biztonsági ellenőrző szolgáltatások; vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatások; tájékoztatás
tűzriasztók bérbeadásával kapcsolatban; tűzjelző készülékek bérbeadása; tűzjelző készülékek kölcsönzése;
tűzriasztó rendszerek felügyelete; zártláncú felügyelet.
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( 210 ) M 22 00926
( 220 ) 2022.04.06.
( 731 ) ELITE FISHING KFT., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 20
25

Dönthető támlájú székek; összecsukható székek; székek [ülések]; többfunkciós székek, fotelágyak.
Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 22 00927
( 220 ) 2022.04.06.
( 731 ) Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Polgár Péter, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Pénzügyi szolgáltatások online lebonyolítása; online pénzügyi információk szolgáltatása; árucikkek, áruk

vásárlásával és kereskedelmével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi információk
nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás;
biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; gépjárművekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;
gépjármű-kereskedelemmel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; hitelnyújtással kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások; járművek biztosításával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; légi járművek vásárlásával
kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások;
pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi hitelképesség vizsgálata; pénzügyi hitelszolgáltatások; pénzügyi
kölcsönök; pénzügyi kölcsönök nyújtása biztosíték ellenében; pénzügyi lízing; pénzügyi szolgáltatások gépjármű
vásárláshoz; pénzügyi szolgáltatások a pénzkölcsönzés területén; személyre szabott pénzügyi és banki
szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi szolgáltatások; vállalatok és magánszemélyek hitelképességével
kapcsolatos pénzügyi tájékoztatás; vállalkozással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; kölcsön és hitel
szolgáltatások; kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások; kölcsönnyújtás; kölcsönök nyújtása biztosíték ellenében;
részletfizetéses kölcsönök ügyintézése; vállalati kölcsönök; vásárlói kölcsönök biztosítása.
39

Járművek kölcsönzése és bérbeadása.

( 210 ) M 22 00928
( 220 ) 2022.04.06.
( 731 ) Hajdúsági Vidék Aranya Szövetkezet, Téglás (HU)
( 740 ) dr. Somlyai Róbert, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 29

Csípős savanyúság, savanyúságos szószok; konzervek, savanyúságok; savanyú káposzta; savanyúságok;

vegyes savanyúságok; káposzta, feldolgozva; előkészített gyümölcsök; bogyós gyümölcsök, konzervált; bogyós
gyümölcs alapú tejszínes krémdesszert; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fermentált gyümölcsök; főtt
gyümölcsök; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez; gyümölcsök, tartósított.
( 210 ) M 22 00929
( 220 ) 2022.04.06.
( 731 ) Elite Construction Kft., Nagytarcsa (HU)
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( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 541 ) DivoFix
( 511 ) 1

Gumik [ragasztószerek] ipari célokra; gumik [ragasztók], kivéve papíripari vagy háztartási célokra;

gumikeverékek ipari használatra; iparban használatos ragasztók; keményítőpaszta [ragasztó], nem papíripari vagy
háztartási célokra; ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; ragasztóanyagok építőipari felhasználásra;
ragasztóanyagok, kivéve háztartási vagy papírragasztási használatra; ragasztóanyagok, nem háztartási vagy
papírragasztási célokra; ragasztóanyagok padlóburkolatokhoz; ragasztóanyagok padlóburkoló lapokhoz;
szintetikus eredetű ragasztóanyagok ipari használatra; ragasztóanyagok üvegezéshez; ragasztóanyagok fához;
építőiparban használt ragasztóanyagok; anyagok ragasztására, rögzítésére szolgáló ragasztóanyagok [ipari];
ragasztó eltávolító szerek [vegyi készítmények keményítő cseppfolyósítására]; ragasztók burkolólapok
rögzítéséhez; ragasztók cementből előállított termékekhez; ragasztók csempék rögzítéséhez; ragasztók [enyvek];
ragasztók és töltőanyagok kompozíciója tömítések javításához; ragasztók falburkolatokhoz; ragasztók
falicsempéhez; ragasztók falicsempék rögzítésére; ragasztók falicsempék rögzítéséhez; ragasztók járólapok
rögzítéséhez; ragasztók kerámia bevonathoz; ragasztók kerámiacsempék lerakásához; ragasztók, nem
papír-írószeri vagy háztartási használatra; ragasztók padló-, mennyezeti és fali csempékhez; ragasztók
padlócsempék, padlólapok lerakásához; ragasztók padlócsempék rögzítéséhez; szerkezeti ragasztók épületekhez,
építéshez; ragasztók mennyezetborításokhoz; tömítő masztix ipari használatra; tömítő vegyületek; vegyi
tömítőszerek felületek tömítéséhez; vegyi tömítőanyagok természetes kőhöz; vegyi tömítőanyagok építkezéshez;
vegyi tömítőanyagok burkolólapokhoz.
2

Ragasztóanyagok festékekhez; ragasztóanyagok festékekhez és kitthez; festékek és lemosók; glazúrok

[festékek, lakkok]; lakkok [festékek]; lakkok festékek formájában; színezők, festékek; bevonó készítmények
rozsdásodás megakadályozására; fémfelületek kezelésére szolgáló készítmények a rozsdával szembeni ellenállás
biztosítására; fémfelületek rozsda elleni kezelésére szolgáló termékek; rozsdagátló anyagok fémfelületeken
történő alkalmazásra; rozsdagátló bevonatok; rozsdagátló készítmények; rozsdagátló készítmények fémekhez;
rozsdagátló szerek; rozsdagátló vegyületek; rozsdagátlók; rozsdagátlók, rozsda kialakulásának megelőzésére
szolgáló szerek; rozsdátlanító termékek; rozsdavédő készítmények, szerek; vegyületek a rozsda kezelésére.
3

Ragasztószer [spirit gum] eltávolítók; ragasztóanyag eltávolítók; ragasztó eltávolítók; rozsdaeltávolítók;

rozsdamaró szerek; sókristály eltávolítók.
5

Fertőtlenítőszerek; cellulóz gyógyszerészeti célokra; vérzéscsillapító készítmények; vérzéscsillapító,

vérzéselállító készítmények; vérzéscsillapítók gyógyászati célokra; vérzéscsillapítók gyógyászati használatra;
vérzéscsillapítók [gyógyszerészeti].
16

Irodai vagy háztartási ragasztóanyagok; ragasztóanyagok [enyvek] irodai vagy háztartási használatra;

ragasztóanyagok irodai használatra; ragasztók [enyvek] irodai vagy háztartási használatra; ragasztók háztartási
célokra; ragasztók irodai és otthoni célokra; ragasztók irodai használatra; ragasztók irodai vagy háztartási
használatra; papíripari keményítő paszta; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra.
17

Építőiparban használt tömítőanyagok; tömítőkitt; tömítőanyagok, tömítőszerek; tömítőanyagok épületekhez;

tömítőanyagok építőipari felhasználásra; tömítőanyag keverékek, elegyek; tömítőanyag; tömítő kitt; tömítő
keverékek repedések tömítésére; tömítő és szigetelő anyagok.
19

Glettelő anyagok.

( 210 ) M 22 00930
( 220 ) 2022.04.06.
( 731 ) CSS Social Marketing Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Győrki Mónika, Budapest
( 541 ) kispadpolo
( 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
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készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

35

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

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 22 00931
( 220 ) 2022.04.06.
( 731 ) SEON Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SEON
( 511 ) 9

Számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver; hitelesítő szoftverek;

adatvédelmi szoftver; titkosító szoftver; kémprogramirtó szoftverek; üzleti szoftverek;
mesterségesintelligencia-szoftverek; számítógépes vírusirtó szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;
adattömörítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; számítógépes szoftverplatformok;
számítógépes szoftverek számítási felhőkhöz; üzleti technológiai szoftverek; fenyegetést észlelő szoftverek;
kockázatérzékelő szoftverek; információ-visszakereső szoftverek; letölthető szoftveralkalmazások;
tartalomellenőrző szoftverek; karakterfelismerő szoftverek; adatkezelő szoftverek; számítógépes
szoftveralkalmazások, letölthető; szoftverek gépi tanuláshoz; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez;
gépi tanulási szoftverek felügyelethez; gépi tanulási szoftverek elemzéshez; mesterségesintelligencia-szoftverek
felügyelethez; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; alkalmazásszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz;
internetről letöltött számítógépes szoftverek; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek; szoftverek
hálózatok és eszközök védelmének biztosításához; mesterséges intelligencián alapuló interaktív szoftverek;
számítógépes szoftverek rendszertisztításhoz és -optimalizáláshoz; letölthető számítógépes szoftverek
távmonitoringhoz és elemzéshez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok gyűjtéséhez; számítógépes
szoftverek helymeghatározási adatok összesítéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok
továbbításához; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek
adatbázisokhoz való hozzáférés engedélyezéséhez; számítógépes programok online adatbázisokhoz való
hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; szoftverek információk kereséséhez és visszakereséséhez számítógép
hálózaton keresztül; számítógépes szoftverek számítógépes hálózatokat fenyegető veszélyek észleléséhez;
számítógépes szoftverek számítógépek és számítógépes hálózatok sebezhetőségének teszteléséhez; szoftverek a
mesterséges intelligencia és a gépi tanulás integrálásához a big data terén; adatfeldolgozó szoftverek; digitális
formában tárolt számítógépes programok; biztonsági szoftverek; letölthető számítógépes biztonsági szoftverek;
működési kockázatkezelési szoftverek.
42

IT-szolgáltatások adatvédelemhez; adatvédelmet biztosító felhőalapú szolgáltatás; spamszűrő

szolgáltatások; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógép biztonsági fenyegetés
elemzés adatok védelméhez; adatbiztonsági tanácsadás; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes
programozás; adatbiztonsági szolgáltatások; számítógép-biztonsági kockázatkezelő programok biztosítása;
számítógépes programfejlesztés; adatfeldolgozó számítógépes programok fejlesztése és írása; számítógépes
programokkal kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás;
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adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; szoftverek tervezése adat- és multimédiás tartalmak

átalakításához protokollokról más protokollokra; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának
biztosítása adatok továbbítása céljából; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása biometrikus hardver- és
szoftvertechnológia alkalmazásával e-kereskedelmi tranzakciókhoz; adat- és multimédiás tartalmak
protokollokról protokollokra történő átalakításához használt szoftverek fejlesztése; számítógépes szoftverekhez
kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások; számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok
megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek frissítése; számítógépes szoftverek számítógépes
biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; az e-kereskedelem területén
használt szoftverekre vonatkozó tanácsadó szolgáltatás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos információnyújtás
és szaktanácsadás; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos műszaki tanácsadás;
számítógépes szoftverek telepítésével és karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes
rendszerekhez és szerverekhez használatos operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; az e-kereskedelem
területén használt szoftverek karbantartása; számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos
tájékoztatás; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek programozása; adatok
olvasására, átvitelére és rendszerezésére szolgáló számítógépes szoftverek programozása; felhő alapú
számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek tervezése és fejlesztése;
számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; mesterséges intelligencia platformok
szoftver mint szolgáltatásként [SaaS]; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet
felhasználók számára; beléptetés mint szolgáltatás (ACaaS) szoftverek installálása; technikai támogatási
szolgáltatások számítógépes szoftverekkel és alkalmazásokkal kapcsolatban; számítógépes hardverre és
szoftverre vonatkozó technikai tanácsadás biztosítása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével
kapcsolatos szolgáltatások; számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése;
tájékoztatás a számítógépes szoftvertervezés területén; tájékoztatás a számítógépes szoftverfejlesztés területén;
kutatás a számítógépes programok és szoftverek területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek
használatával kapcsolatban; számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és karbantartása; számítógépes
szoftverek karbantartásához kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és
szoftver tervezés és fejlesztés; szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási megoldások
fejlesztése; számítógépes szoftverrel kapcsolatos kutatás és tanácsadás; szoftverek telepítése és karbantartása
internetes hozzáféréshez; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; tanácsadás a biztonsági szoftverek
területén; számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása; számítógépes szoftvert támogató és
karbantartó szolgáltatások; tanácsadás a számítógépes szoftvertervezés területén; szoftverek fejlesztése
biztonságos hálózati műveletekhez; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; szoftver mint
szolgáltatás [SaaS]; számítógépes szoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; szoftver-karbantartás; számítógépes
szoftver frissítése és bővítése; antivírus szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftverek frissítésével
kapcsolatos szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás; mások számára végzett számítógépes
szoftverfejlesztés; szoftver karbantartás és javítás; számítógépes szoftverek hibadiagnosztikája; számítógépes
szoftverek írása és tervezése; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása; számítógépes szoftver
technikai támogató szolgáltatások; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés;
számítógép-programozás és szoftvertervezés; gépi tanulásra szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver mint
szolgáltatás [SaaS]; számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek hibáinak
elhárítása [műszaki támogató szolgáltatások]; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával
kapcsolatosan; szoftverek frissítése; számítógépes hardverekhez és számítógépes programokhoz kapcsolódó
tervezési szolgáltatások; számítógépes szoftverek javítása [karbantartás, frissítés]; szoftvertervezési
szolgáltatások; számítógépes szoftverprogramozási szolgáltatások; szoftvertelepítés; szoftvertervezés
okostelefonokhoz; számítógépes szoftver fejlesztése; szoftver mérnökség; szoftvertervezés; szoftveralkotás;
hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében.
45

Biztonsággal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; biztonsággal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
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kereskedelmi és ipari vállalatok biztonsági igényei terén nyújtott konzultációs szolgáltatások; biztonsági

kockázatok értékelése; adatvédelem tiszteletben tartásával kapcsolatos konzultáció.
( 210 ) M 22 00934
( 220 ) 2022.04.07.
( 731 ) Szomjas Jennifer, Vecsés (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Ékszerek; ékszercikkek; ékszerdobozok; ékszerutánzatok; strassz ékszer; nyakláncok [ékszer]; hamis

ékszerek; női ékszerek; díszek [ékszerek]; füldíszek [ékszerek]; egyedi ékszerek; nyakláncok [ékszerek];
aranytartalmú ékszerek; gyöngyök [ékszerek]; tűk [ékszerek]; brossok [ékszerek]; láncok [ékszerek]; gyűrűk
[ékszerek]; karkötők [ékszerek]; ékszerek háziállatoknak; dísztűk [ékszerek]; platina ékszerek; kitűzők
[ékszerek]; ékszeres zacskók, ékszerekkel együtt; ékszertokok tároláshoz; ékszerek, beleértve az
ékszerutánzatokat és a műanyag ékszereket; ruhadíszek ékszerek formájában; ékszer biztonsági láncok;
cipődíszek [ékszerek]; kalapdíszek [ékszerek].
18

Estélyi táskák; atlétikai táskák; táskák, kézitáskák; kozmetikai táskák; guruló táskák; hordozótokok, táskák;

vízálló táskák; táskák sportruházathoz; hétköznapi, utcai táskák; sportruházathoz használt táskák; összehúzható
szájú táskák; cipőtároló zsákok, cipőtartó táskák; csizma- és síbakancstartó táskák; táskák [zacskók, tasakok]
csomagolásra, bőrből; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; bőrből készült táskák és pénztárcák; erszények,
táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; hétvégi táskák; bőrutánzatból készült táskák;
irattáskák, üzleti táskák; irattartók, dokumentumtartók; irattartó tokok; bőr irattartók; fogantyúk [táskák]; boston
táskák; gurulós táskák; vállpántok [táskákhoz]; művészeti mappák [táskák]; táskák légi utazáshoz; táskák,
hátizsákok táborozóknak; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; bőröndök, kézitáskák;
bőröndök; utazótáskák és bőröndök; gurulós bőröndök; ruhazsákok, öltönytáskák; ruhazsákok.
25

Kendők [ruházat]; kötények [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; övek [ruházat]; férfi ruházat; kismama

ruházat; rövidnadrágok [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; melegítőnadrágok [ruházat]; fiú ruházat; ruházat
sportoláshoz; atlétikai ruházat; kézmelegítők [ruházat]; nyaksálak [ruházat]; kisgyermek ruházat; kesztyűk
[ruházat]; fejszalagok [ruházat]; napellenzők [ruházat]; esőálló ruházat; műbőr ruházat; vászon ruházat; otthoni
ruházat; fülvédők [ruházat]; hajszalagok [ruházat]; bodyk [ruházat]; ruházati cikkek; bundák, szőrmék [ruházat];
melltartópántok [ruházati részek]; sálak [ruházati cikkek]; férfi, női és gyermek ruházat; ruházat, lábbelik és
fejfedők részei; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kezeslábas ruhák; lányka ruhák; női ruhák; női alkalmi
ruhák; háromrészes öltönyök [ruházat]; fűzők [ruházat, derékfűzők]; ruházati cikkek nők számára; úszódressz,
fürdőruha; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; alkalmi cipők; magassarkú cipők; sportcipők; lábbelik; férfi
lábbeli; női lábbeli; szabadidő lábbelik; gyerek lábbelik.
( 210 ) M 22 00935
( 220 ) 2022.04.07.
( 731 ) SEON Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver; hitelesítő szoftverek;

adatvédelmi szoftver; titkosító szoftver; kémprogramirtó szoftverek; üzleti szoftverek;
mesterségesintelligencia-szoftverek; számítógépes vírusirtó szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;
adattömörítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; számítógépes szoftverplatformok;
számítógépes szoftverek számítási felhőkhöz; üzleti technológiai szoftverek; fenyegetést észlelő szoftverek;
kockázatérzékelő szoftverek; információ-visszakereső szoftverek; letölthető szoftveralkalmazások;
tartalomellenőrző szoftverek; karakterfelismerő szoftverek; adatkezelő szoftverek; számítógépes
szoftveralkalmazások, letölthető; szoftverek gépi tanuláshoz; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez;
gépi tanulási szoftverek felügyelethez; gépi tanulási szoftverek elemzéshez; mesterségesintelligencia-szoftverek
felügyelethez; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; alkalmazásszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz;
internetről letöltött számítógépes szoftverek; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek; szoftverek
hálózatok és eszközök védelmének biztosításához; mesterséges intelligencián alapuló interaktív szoftverek;
számítógépes szoftverek rendszertisztításhoz és -optimalizáláshoz; letölthető számítógépes szoftverek
távmonitoringhoz és elemzéshez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok gyűjtéséhez; számítógépes
szoftverek helymeghatározási adatok összesítéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok
továbbításához; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek
adatbázisokhoz való hozzáférés engedélyezéséhez; számítógépes programok online adatbázisokhoz való
hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; szoftverek információk kereséséhez és visszakereséséhez számítógép
hálózaton keresztül; számítógépes szoftverek számítógépes hálózatokat fenyegető veszélyek észleléséhez;
számítógépes szoftverek számítógépek és számítógépes hálózatok sebezhetőségének teszteléséhez; szoftverek a
mesterséges intelligencia és a gépi tanulás integrálásához a big data terén; adatfeldolgozó szoftverek; digitális
formában tárolt számítógépes programok; biztonsági szoftverek; letölthető számítógépes biztonsági szoftverek;
működési kockázatkezelési szoftverek.
42

IT-szolgáltatások adatvédelemhez; adatvédelmet biztosító felhőalapú szolgáltatás; spamszűrő

szolgáltatások; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógép biztonsági fenyegetés
elemzés adatok védelméhez; adatbiztonsági tanácsadás; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes
programozás; adatbiztonsági szolgáltatások; számítógép-biztonsági kockázatkezelő programok biztosítása;
számítógépes programfejlesztés; adatfeldolgozó számítógépes programok fejlesztése és írása; számítógépes
programokkal kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás;
adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; szoftverek tervezése adat- és multimédiás tartalmak
átalakításához protokollokról más protokollokra; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának
biztosítása adatok továbbítása céljából; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása biometrikus hardver- és
szoftvertechnológia alkalmazásával e-kereskedelmi tranzakciókhoz; adat- és multimédiás tartalmak
protokollokról protokollokra történő átalakításához használt szoftverek fejlesztése; számítógépes szoftverekhez
kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások; számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok
megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek frissítése; számítógépes szoftverek számítógépes
biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; az e-kereskedelem területén
használt szoftverekre vonatkozó tanácsadó szolgáltatás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos információnyújtás
és szaktanácsadás; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos műszaki tanácsadás;
számítógépes szoftverek telepítésével és karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes
rendszerekhez és szerverekhez használatos operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; az e-kereskedelem
területén használt szoftverek karbantartása; számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos
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tájékoztatás; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek programozása; adatok

olvasására, átvitelére és rendszerezésére szolgáló számítógépes szoftverek programozása; felhő alapú
számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek tervezése és fejlesztése;
számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; mesterséges intelligencia platformok
szoftver mint szolgáltatásként [SaaS]; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet
felhasználók számára; beléptetés mint szolgáltatás (ACaaS) szoftverek installálása; technikai támogatási
szolgáltatások számítógépes szoftverekkel és alkalmazásokkal kapcsolatban; számítógépes hardverre és
szoftverre vonatkozó technikai tanácsadás biztosítása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével
kapcsolatos szolgáltatások; számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése;
tájékoztatás a számítógépes szoftvertervezés területén; tájékoztatás a számítógépes szoftverfejlesztés területén;
kutatás a számítógépes programok és szoftverek területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek
használatával kapcsolatban; számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és karbantartása; számítógépes
szoftverek karbantartásához kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és
szoftver tervezés és fejlesztés; szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási megoldások
fejlesztése; számítógépes szoftverrel kapcsolatos kutatás és tanácsadás; szoftverek telepítése és karbantartása
internetes hozzáféréshez; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; tanácsadás a biztonsági szoftverek
területén; számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása; számítógépes szoftvert támogató és
karbantartó szolgáltatások; tanácsadás a számítógépes szoftvertervezés területén; szoftverek fejlesztése
biztonságos hálózati műveletekhez; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; szoftver mint
szolgáltatás [SaaS]; számítógépes szoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; szoftver-karbantartás; számítógépes
szoftver frissítése és bővítése; antivírus szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftverek frissítésével
kapcsolatos szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás; mások számára végzett számítógépes
szoftverfejlesztés; szoftver karbantartás és javítás; számítógépes szoftverek hibadiagnosztikája; számítógépes
szoftverek írása és tervezése; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása; számítógépes szoftver
technikai támogató szolgáltatások; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés;
számítógép-programozás és szoftvertervezés; gépi tanulásra szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver mint
szolgáltatás [SaaS]; számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek hibáinak
elhárítása [műszaki támogató szolgáltatások]; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával
kapcsolatosan; szoftverek frissítése; számítógépes hardverekhez és számítógépes programokhoz kapcsolódó
tervezési szolgáltatások; számítógépes szoftverek javítása [karbantartás, frissítés]; szoftvertervezési
szolgáltatások; számítógépes szoftverprogramozási szolgáltatások; szoftvertelepítés; szoftvertervezés
okostelefonokhoz; számítógépes szoftver fejlesztése; szoftver mérnökség; szoftvertervezés; szoftveralkotás;
hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében.
45

Biztonsággal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; biztonsággal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

kereskedelmi és ipari vállalatok biztonsági igényei terén nyújtott konzultációs szolgáltatások; biztonsági
kockázatok értékelése; adatvédelem tiszteletben tartásával kapcsolatos konzultáció.
( 210 ) M 22 00941
( 220 ) 2022.04.07.
( 731 ) Szabó Norbert, Budapest (HU)
( 541 ) Rádió X
( 511 ) 38

Információ és más műsorok rádiós műsorszórása; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; rádió- és

televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós
műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és televíziós
műsorszórás; rádiós műsorszórás; rádiós műsorszórással kapcsolatos tájékoztatás; rádiós műsorszóró
berendezések működtetése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; adásidő biztosítása
kommunikációs szolgáltatásokhoz; audio- és videotartalom műholdon keresztül történő továbbítása; audio
kommunikációs szolgáltatások; digitális audio és/vagy video közvetítés távközlés útján; e-sportesemények
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streamelése; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus kommunikációs rendszerek üzemeltetése;

fotófeltöltési szolgáltatások; hang- és adatátviteli szolgáltatások; hang és kép továbbítása műholdas vagy
interaktív multimédiás hálózatokon; hang, képek, dokumentumok, üzenetek és adatok elektronikus továbbítása és
továbbközvetítése; hang- vagy képi felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang, videó és információ
továbbítása; hangátvitel elektronikus úton; hangátvitel műholdon keresztül; hangok, képek, jelek és adatok
hálózati átvitele; hangok elektronikus átvitelének szolgáltatásai; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele;
hírek továbbítása hírügynökségekhez; hírküldés, híradás [közvetítés]; hírügynökségek; információ közlése
elektronikus eszközökkel; információk átvitele rádió útján; információk továbbítása rádió útján; információk
továbbítása az audiovizualitás területén; információk elektronikus továbbítása; információk továbbítása
elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; információs távközlés (beleértve a weboldalakat);
információtovábbítás videokommunikációs rendszereken keresztül; információtovábbítás üzleti célokra;
interaktív kommunikációs szolgáltatások; interneten keresztül történő digitális adatátvitel; interaktív távközlési
szolgáltatások; interaktív közvetítési és kommunikációs szolgáltatások; rádióadás és vétel; rádiós adatközlés;
rádiós kommunikáció; rövid üzenetek [sms], képek, beszédhang, hangok, zene és szöveges kommunikáció
mobilkommunikációs eszközök közti átvitele; számítógéppel támogatott hangátvitel; videoátviteli szolgáltatások;
videófeltöltési szolgáltatások; videofilmek továbbítása.
( 210 ) M 22 00944
( 220 ) 2022.04.08.
( 731 ) Frischmann László, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sallai Károly, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Vanília [ízesítőszer]; vanilin [vaníliapótló].

( 210 ) M 22 00945
( 220 ) 2022.04.08.
( 731 ) Koczán Anikó, Csömör (HU)
Szabó Antal Miklós, Csömör (HU)
( 740 ) Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Szakócza
( 511 ) 32

Gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; limonádék; mustok; sörök; szőlőmust; szörpök

italokhoz; szörpök limonádékhoz.
33

Alkoholos italok (sörök kivételével); bor alapú italok; borok; brandy, borpárlat; cseresznyepálinka; égetett

szeszesitalok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; szeszes italok.
( 210 ) M 22 00946
( 220 ) 2022.04.08.
( 731 ) CARBON WEB Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Békéscsaba (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és
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segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére.
( 210 ) M 22 00983
( 220 ) 2022.04.12.
( 731 ) Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Elektronikus adatbázisok; interaktív adatbázisok; adatkészletek, rögzített vagy letölthető formában;

audiovizuális felvételek; elektronikus folyóiratok; elektronikus könyvek; filmek, mozgófilmek; interaktív
elektronikus kiadványok; lemezek, melyek rájuk mentett képeket tartalmaznak; lemezre felvett könyvek;
letölthető elektronikus brosúrák; letölthető elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus jelentések; letölthető
elektronikus kiadványok, publikációk; podcastok.
16

Ajándékzacskók; ajándékcsomagolók; áruszállításra használt papírkartonok; kártyák; papírból készült

tananyag; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; nyomtatott táblázatok; adatkönyvek;
ajándékkönyvek; hírlevelek; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetési kiadványok jogi folyóiratok;
könyvborítók, kézikönyvek [útmutatók]; kereskedelmi témájú újságok; gyűjtő albumok.
35

Kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; közönségszolgálati [PR] konzultáció; vállalati kommunikációs

szolgáltatások; árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi
célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók
szervezése üzleti célokra; reklámcélú bemutatók szervezése; kereskedelmi bemutatók promóciója és
lebonyolítása; kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
kereskedelmi vásárok promóciója; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok
szervezése és lebonyolítása; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése üzleti célokra;
szakmai bemutatók rendezése; szakvásárok rendezése; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és
lebonyolítása; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok szervezése és
lebonyolítása kereskedelmi vagy reklámcélokra; üzleti vásárok szervezése és lebonyolítása; reklám-, marketing és
hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámterjesztés; termékminták, áruminták
terjesztése; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; áruk és
szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; internetes
marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing tanácsadó
szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos
üzleti tanácsadás; piacfelosztási konzultáció; tanácsadói szolgáltatások reklámkoncepciók kidolgozása területén;
üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és
anyagok bérbeadása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; internetes hirdetési felület bérbeadása; internetes
hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk
és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása.
41

Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; böngészhető kiadványok megjelentetése az

interneten vagy globális számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; dokumentumok kiadása; elektronikus
formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus
kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line publikálása; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus
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szövegek megjelentetése; évkönyvek kiadása; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; hírközlő

szolgáltatások; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok
szerkesztése, nem reklámcélokra; kézikönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; online kiadványok
megjelentetése; online kiadói szolgáltatások; podcastok létrehozása [írása]; rendszeresen és nem rendszeresen
megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével; újságkiadás;
előadások szervezése és lebonyolítása; futball versenyek szervezése; játékok szervezése; játékok szervezése és
lebonyolítása; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel
kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos
szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos
szemináriumok szervezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel
kapcsolatos konferenciák rendezése; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kiállítások megszervezése oktatási célokra; konferencia szolgáltatások konferenciák és szemináriumok szervezése
és lebonyolítása; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatási célú kiállítások,
bemutatók szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú
kongresszusok szervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése;
oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése;
oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; coaching; coaching gazdasági és menedzselési témákban;
coaching [tréning]; csapatépítés (oktatás); jogi szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó képzés; képzés a
kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzés a kommunikációs technikák terén, oktatási anyagok
terjesztése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási célú
előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és tanítási anyagok előállítása
és kölcsönzése; oktatási események szervezése; online információ- és hírszolgáltatás a szakmai tréninggel
kapcsolatban; online képzések biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online oktatás biztosítása;
online szemináriumok biztosítása; számítógépes oktatás, képzés; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;
tanfolyamok szervezése, tartása; továbbképzés; továbbképzésre vonatkozó információk szolgáltatása az
interneten; továbbképzési tanfolyamok szervezése; továbbképzési szemináriumok szervezése; ügyvezetői képzés;
tolmács- és fordítói szolgáltatások.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; arbitrációs szolgáltatások;

előírásoknak való megfelelés ellenőrzése; engedélyek jogi ügyintézése; franchise tevékenység jogi kérdéseivel
kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; ipari
tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás; jogi asszisztensi
szolgáltatások; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi információk összeállítása; jogi
információs szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi segítségnyújtás szerződések
készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások
megszervezése; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi
tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; közbenjárás; mediációs szolgáltatások; szabadalmak
hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabályozások előkészítése; szellemi tulajdon licenszelésével,
engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szerzői jog kezelésére vonatkozó tanácsadás;
tulajdonátruházás; üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás;
vitarendezési szolgáltatások; lobbizási szolgáltatások, kivéve kereskedelmi célokra; földrajzi jelzések védelmével
kapcsolatos tanácsadás.
( 210 ) M 22 01000
( 220 ) 2022.04.14.
( 731 ) DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 22 01001
( 220 ) 2022.04.14.
( 731 ) DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) credipass
( 511 ) 36

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

( 210 ) M 22 01004
( 220 ) 2022.04.13.
( 731 ) Kiss Jenő, Csomád (HU)
( 546 )
( 511 ) 5
25

Vitaminkészítmények, fogyasztó tabletták, tejsavó fehérje készítmények.
Ruházati cikkek.

( 210 ) M 22 01024
( 220 ) 2022.04.19.
( 731 ) Darányi Szilvia, Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Tóth Judit, Kecskemét
( 541 ) Sophia Loretta
( 511 ) 25
45

Ruházati cikkek; esküvői ruhák; sportruhák és -mezek.
Ruházat kölcsönzése; menyasszonyi ruhák kölcsönzése.

( 210 ) M 22 01057
( 220 ) 2022.04.20.
( 731 ) MicroSmart Kft., Szirmabesenyő (HU)
( 740 ) Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ARDENWEAR
( 511 ) 9

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

tartozékok okostelefonokhoz; kiegészítők, tartozékok okoskarórákhoz; védőfóliák okostelefonokhoz; védófóliák
okoskarórákhoz; védőtokok okostelefonokhoz.
( 210 ) M 22 01061
( 220 ) 2022.04.21.
( 731 ) Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

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

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

irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; pénzügyi szponzorálás, támogatás.
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Sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása.
( 210 ) M 22 01062
( 220 ) 2022.04.21.
( 731 ) Que Pasta Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 541 ) Que Pasta
( 511 ) 43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

( 210 ) M 22 01063
( 220 ) 2022.04.21.
( 731 ) Jákó-Dog Bt., Jászjákóhalma (HU)
( 541 ) Frangipani balinéz masszázs szalon
( 511 ) 44

Lávaköves masszázs; masszázs; masszázs szolgáltatások; mélyszöveti masszázs; thai masszázs; shiatsu

masszázs; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01065
( 220 ) 2022.04.21.
( 731 ) Rátonyi József, Ráckeve (HU)
( 740 ) Dwornik Marek, Budapest
( 541 ) NZ SYSTEM
( 511 ) 44

Fogászati szolgáltatások; fogászati tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás; fogászati eszközökhöz

kapcsolódó tanácsadás; foghiányok pótlása; esztétikai és kozmetikai fogászati szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01066
( 220 ) 2022.04.21.
( 731 ) Rátonyi József, Ráckeve (HU)
( 740 ) Dwornik Marek, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Fogászati szolgáltatások; fogászati tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás; fogászati eszközökhöz

kapcsolódó tanácsadás; foghiányok pótlása; esztétikai és kozmetikai fogászati szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01067
( 220 ) 2022.04.21.
( 731 ) Rátonyi József, Ráckeve (HU)
( 740 ) Dwornik Marek, Budapest
( 541 ) NZ-TRAY
( 511 ) 10

Fogászati berendezések; foghiányok pótlására használt eszközök, berendezések; fogászati lenyomat kanalak.

( 210 ) M 22 01073
( 220 ) 2022.04.22.
( 731 ) Balog Zoltán, Hódmezővásárhely (HU)
( 541 ) bpshop.hu
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Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 210 ) M 22 01103
( 220 ) 2021.11.23.
( 731 ) Tesco Stores Limited, Welwyn Garden City Hertfordshire (GB)
( 300 ) UK00003653380. 2021.06.09. GB
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CASA MAŇA
( 511 ) 33

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

pezsgő.
( 210 ) M 22 01117
( 220 ) 2022.04.27.
( 731 ) Patryk Grabeus, Pyskowice (PL)
( 740 ) Joanna Wyciślok, Zabrze
( 541 ) TECHLIFE
( 511 ) 12

Elektromos robogó.

( 210 ) M 22 01128
( 220 ) 2022.04.27.
( 731 ) Nagy Attiláné, Budapest (HU)
( 541 ) Biglee
( 511 ) 18

Hordozók állatoknak [táskák]; hordozótokok, táskák; táskák, kézitáskák.

20

Hordozható fekhelyek kisállatoknak.

24

Takarók kisállatok számára.

35

Internetes marketing; reklám és marketing; videofelvételek készítése marketing célokra; értékesítési

promóció audiovizuális média használatával; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;
reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva.
38

Üzenetek kézbesítése audiovizuális média által.

40

Fényképek digitális médiafelületről való nyomtatása.

( 210 ) M 22 01132
( 220 ) 2022.04.27.
( 731 ) VÁCI 113 Offices A Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ESSENCE GARDEN
( 511 ) 19
35

Épületek, nem fémből; épületpanelok, nem fémből; szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből.
Titkári és irodai szolgáltatások; vállalati irodai titkársági szolgáltatások; irodai kisegítő személyzet

toborzása; irodai munkákat közvetítő ügynökségi szolgáltatások; információkérések kezelésével kapcsolatos
irodai szolgáltatások; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; irodai kisegítő személyzet
toborzásával kapcsolatos szolgáltatások; harmadik félnek nyújtott, irodaszerek beszerzésével kapcsolatos
szolgáltatások.
36

Apartmanok és irodák bérbeadása; irodagépekkel kapcsolatos kölcsönök finanszírozása; irodai

helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek
értékesítésére és bérbeadására; épületek bérbeadása; kereskedelmi épületek bérbeadása; ingatlantulajdonnal és
épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; tájékoztatás épületek bérlésével kapcsolatban; ingatlanok
bérbeadása; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok osztott tulajdonának
ügyintézése; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;
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ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; irodai helyiségekkel

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások.
37

Irodaépületek javítása és karbantartása; irodatakarítással kapcsolatos tisztítási szolgáltatások; irodaépületek

és kereskedelmi helyiségek takarítása; irodai gépek és készülékek karbantartása vagy javítása; irodai gépek és
berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; épületek ipari takarítása;
épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épület karbantartás és javítás; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek
renoválása és javítása; épületek (belső) tisztítása, takarítása; épületek tisztítása (külső felületé); épületek és
építmények csörlőzése; épületek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületek felújításával
kapcsolatos információs szolgáltatások; épületek berendezéseinek karbantartása és javítása; épületek átépítésével
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületek fertőtlenítése bakteriális fertőzések ellen; épületek kártevő- és
rovarbiztossá tétele; állványzat felállítása épületekhez és építkezéshez; épület-automatizálási berendezések
üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; épületek építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos
információszolgáltatás; épületek részeinek és tartozékainak karbantartása és javítása; szolgáltatások épületek
nedvesség elleni szigetelésére építés során; épületállványzatok, munka- és építőplatformok felszerelésével
kapcsolatos szolgáltatások; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos
beszerelése; ingatlantakarítás; ingatlanok karbantartása; házak, lakások takarításához kapcsolódó háztartási
szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.
43

Ideiglenes irodai férőhelyek bérbeadása; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és

tárgyalóhelyiségek biztosítása; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek
biztosítása.
( 210 ) M 22 01135
( 220 ) 2022.04.28.
( 731 ) Bükk-hegységi Megújuló Energiák Iskolák Alapítványa, Bükkaranyos (HU)
( 740 ) Sándor Csaba László, Máriahalom
( 546 )

( 511 ) 35

Üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; segítségnyújtás üzleti

tevékenységek menedzsmentjében.
( 210 ) M 22 01142
( 220 ) 2022.04.29.
( 731 ) Eazy Digital Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis Márk Lóránt, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatbázisokkal kapcsolatos

reklámozási szolgáltatások; a reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése; a reklámok közönségre
gyakorolt hatásának értékelése; apróhirdetési szolgáltatások; apróhirdetések; árucikkek promóciója influenszerek
segítségével; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi
sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;
audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós
szolgáltatások; befolyásoló marketing; blogger-elérési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb
médiákban; célzott marketing; címlisták készítése közvetlen postai úton reklámozó szolgáltatásoknak [nem
eladáshoz]; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing; digitális
reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; divatáruk értékesítésének promóciója magazinok
reklámcélú cikkeivel; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekhez
M1665

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 13. szám, 2022.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; egészségügyi

állapotok társadalmi tudatosításával kapcsolatos reklámszolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások
számára; ékszerekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; elektronikus
kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; elektronikus kereskedelem
népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra;
eseménymarketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési
pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; felhasználói
vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési
szolgáltatások; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; filmrendezés a reklámfilmek terén;
gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;
grafikus reklámozási szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez kapcsolódó reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti
készítményekkel és in-vivo leképezési termékekkel kapcsolatos reklámozás; gyógyszerészeti termékekkel
kapcsolatos reklámszolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása
reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online
portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan
szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik
fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és
szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak
népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak
promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése
szponzorok szervezése révén oly módon, hogy kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat jutalmazási
programmal; harmadik fél zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; harmadik
személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik
személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán;
hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,
prospektusokban és újságokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetés
magazinokban; hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési szolgáltatásai; hirdetési- és reklám
szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési- és
reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre
bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más
értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem
felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetési szolgáltatások az egészségügyi
problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos közfigyelem
felhívása céljából; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen; hirdetési
szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel, reklámozással
kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés;
hirdetésszervezés mozikban; hírességek promóciós menedzselése; honlapforgalom optimalizálása;
hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos
reklámszolgáltatások; interneten használható reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési
szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes
reklámozási szolgáltatások; internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása; jótékonysági
adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése; internetes weboldalakként használt reklámanyagok
összeállítása; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmiés lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; kereskedelmi reklámszövegek készítése; kereskedelmi
vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; keresőmotor-optimalizálás reklámozás
céljából; keresőmotoros marketing szolgáltatások; keresőoptimalizálás; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon
nyújtott szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; kereskedelmi vásárok és
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kiállítások szervezése; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); koncertek promóciója [reklámozása];

könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; környezetvédelmi kérdésekre és kezdeményezésekre való
társadalmi figyelemfelhívással kapcsolatos reklámszolgáltatások; közlemények, hirdetmények kiadása
reklámozási céllal; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; kozmetikumokkal kapcsolatos
reklámszolgáltatások; közönségszolgálati [PR] szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; kreatív
marketingterv kidolgozására irányuló szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója; kültéri reklámok
elkészítése és elhelyezése; kutató projektek reklámozása; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és
népszerűsítés]; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; márkaalkotási szolgáltatások;
márkaértékelési szolgáltatások; márkapozicionálási szolgáltatások; márkatesztelés; marketing beszámolók
készítése; marketing célú becslések; marketing felmérések tervezése; marketing információk; marketing
információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing kampányok; marketing koncepciók
kidolgozása; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;
marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szoftverkiadás
keretében; marketing szolgáltatások; marketing-szolgáltatások az éttermek területén; marketing-szolgáltatások a
fogászat területén; marketing-szolgáltatások az utazás területén; marketing szolgáltatások a honlapforgalom
optimalizálása terén; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos
adminisztráció; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás
weboldalakon keresztül; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; marketingstratégiák kidolgozása
és kivitelezése mások megbízásából; marketingtervek elkészítése; marketingtervek kidolgozása;
marketingügynökségi szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; más online eladók áruit és
szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; más
forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen
megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; más forgalmazók áruinak reklámozása,
lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen
forgalmazók áruit; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal; mások
áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; mások áruinak és szolgáltatásainak
reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; mások részére végzett értékesítési promóció
gyűjthető bélyegek által; mások számára márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatások; mások termékeinek és
szolgáltatásainak reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését szolgáló ösztönző
programok adminisztrálása; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása kártyás hűségjutalmazási
rendszerrel; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; mások
termékeinek és szolgáltatásainak promóciója preferált fogyasztók programja segítségével; média beszerzési
szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; merchandising szolgáltatások;
mozifilm reklámozás; modellügynökségi szolgáltatások; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési
promócióval kapcsolatban; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési promóciós célokra; modellügynökségi
szolgáltatások reklámozási célokra; modellek rendelkezésre bocsátása promóciós célokra; modellek biztosítása
reklámozáshoz [reklám modellek]; mozifilmek reklámozása; mozireklámok; mozireklámok gyártása; munkaerő
toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok
szervezése reklámcélokra; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; népszerű- és szaksajtóban történő
hirdetés, reklámozás; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése
reklámozási célból, elektronikus formában; ólomgenerálás, érdeklődés-felkeltő (lead generation) szolgáltatások;
online közösségi gazdálkodási szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás;
online kereshető reklámútmutatók szolgáltatása; online kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása
kereshető online útmutató segítségével; online hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a
hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online weblapok népszerűsítése,
reklámozása és marketingje; parfümökkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; partnerprogram-marketing; pay per
click (PPC) hirdetés; pénzügyi befektetéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; pénzügyi és biztosítási
M1667

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 13. szám, 2022.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
szolgáltatások reklámozása harmadik fél nevében; pénzügyi marketing; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos

hirdetési szolgáltatások; piaci igények felmérése; plakátragasztás; promóciós célú videoszalagok, videolemezek
és audiovizuális felvételek kiadása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós események szervezése
és lebonyolítása; promóciós kampányok kidolgozása; promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások
audiovizuális média felhasználásával; promóciós szolgáltatások; publikációs célú szerkesztői szolgáltatások;
rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;
rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési
szolgáltatások; rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing;
reklám és marketing szolgáltatások; politikai hirdetési szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások
kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül
biztosítva; reklám- és promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám, marketing és promóciós
anyagok terjesztése; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámanyag
összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és
-szövegek megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online
megjelentetése; televíziós reklámozás; televíziós reklámok elkészítése; televíziós, reklámcélú, terméket vagy
szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós és rádiós reklámok gyártása; termékbevezetési
szolgáltatások; termékbevezetések tervezése, szervezése; termékbemutatók és termék megjelenítési
szolgáltatások; termékmarketing; termékek nyilvános bemutatásával kapcsolatos szolgáltatások; termékek
forgalmazásával kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül; tervezési szolgáltatások
reklámozással kapcsolatban; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; tördelési szolgáltatások reklámozási
célokra; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; új termékek forgalmazásával
kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti arculattal kapcsolatos
üzleti segítségnyújtás; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a telematikai és telefonos hálózatok területén; üzleti
marketing szolgáltatások; üzleti promóció; üzleti promóciós szolgáltatások; üzleti weboldalak reklámozása;
üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez; üzletvitellel kapcsolatos reklámszolgáltatások; vállalati
identitással kapcsolatos szolgáltatások, arculattervezés; vállalati identitással kapcsolatos üzleti segítségnyújtás;
válaszra ösztönző reklámozás; vállalatok promóciója [reklámozás]; vállalatok, ezek áruinak és szolgáltatásainak
bemutatása az interneten; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése reklám célokra;
videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek készítése reklámozási célokra; virágárusok számára
biztosított reklámozási szolgáltatások; vizuális reklámanyagok gyártása; webindexelés kereskedelmi vagy reklám
célokra; weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; weboldalakként használt reklámok összeállítása;
zenei koncertek promóciója.
41

Díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; e-sport játékvezetés;

e-sport tevékenység; e-sport versenyek rendezése és lebonyolítása; e-sportesemények előállítása a televízió
számára; e-sportesemények lebonyolítása; e-sportesemények szervezése; e-sporttevékenységek megszervezése;
elektronikus sportversenyek szervezése; élő e-sportesemények lebonyolítása; előadások szervezése; előadások
szervezése és lebonyolítása; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák
szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú
vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák
rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése;
képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok szervezése;
kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos konferenciák rendezése;
kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítási szolgáltatások
szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra;
kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási
célokra; konferencia szolgáltatások; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák
szervezése; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák és
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szimpóziumok szervezése az orvostudomány területén; konferenciák és szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése;
konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése,
lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; oktatási célú
bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú
kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási
célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése;
oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése;
oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések,
kongresszusok szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák
rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási
szemináriumok tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése;
oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással
kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése;
üzleti konferenciák szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok
szervezése; adatkommunikációval kapcsolatos képzési szolgáltatások; adatfeldolgozó technikákhoz kapcsolódó
képzés; adatfeldolgozással kapcsolatos képzés; adatfeldolgozási oktatóprogramok telepítéséhez kapcsolódó
szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos képzési szolgáltatások; adatfeldolgozással kapcsolatos oktatás;
adatfeldolgozáshoz kapcsolódó oktatási szolgáltatások; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó képzés;
adatbázis-tervezéssel kapcsolatos tanfolyamok.
( 210 ) M 22 01143
( 220 ) 2020.08.17.
( 731 ) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) XALGIN
( 511 ) 5

Készítmények gyógyászati használatra; diétás készítmények gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek

gyógyászati használatra; diétás anyagok állatgyógyászati használatra; diétás élelmiszerek állatorvosi használatra;
csecsmőtápszerek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszerek; orvosi kötszerek;
fogtömő anyagok; anyagok fogászati lenyomatokhoz; fertőtlenítőszerek; kárvetőirtó készímények; gombaölő
szerek.
( 210 ) M 22 01144
( 220 ) 2022.04.29.
( 731 ) Doktor Balaton Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tenyér Barbara Nóra, Budapest
( 541 ) Szuperműszak
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;
arcfestés; 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 klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek
feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fizikai erőnléti
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felmérési szolgáltatások edzési célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés);
hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése
és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;
iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók (szerencsejátékok);
játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd fordítása;
kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy
oktatás); know-how átadása (képzés); audioberendezések kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; fitnesz
órák vezetése; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése;
könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas (DJ)
szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára;
mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások);
művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató
szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető
televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;
nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető elektronikus
publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik
tervezése (szórakoztatás); rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri
szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos igényekkel foglalkozó
asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése
(impresszáriók szolgáltatásai); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportpályák bérbeadása;
sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;
szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online
biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; rádiós szórakoztatás;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás;
szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve
reklámszövegek); táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás;
tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése
(oktatás vagy szórakoztatás); személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); sportlétesítmények üzemeltetése;
színpadi díszletek kölcsönzése; tolmács szolgáltatások; tréningszimulátorok bérbeadása; vezetett mászótúrák
lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;
videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;
világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós
stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
( 210 ) M 22 01188
( 220 ) 2022.05.04.
( 731 ) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) K&H: innováció. fenntarthatóság. jövő.
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 22 01190
( 220 ) 2022.05.04.
( 731 ) RAFII'83 Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
M1670

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 13. szám, 2022.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )
( 511 ) 39
43

Étel házhozszállítás.
Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

( 210 ) M 22 01191
( 220 ) 2022.05.04.
( 731 ) Varga Dávid Gábor, Szombathely (HU)
Marton Bálint, Budapest (HU)
( 541 ) Felnőtt szörp
( 511 ) 33

Alacsony alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); alkoholtartalmú szénsavas

italok, a sörök kivételével; alkoholos esszenciák; alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos gyümölcskivonatok;
alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos
készítmények italok készítéséhez; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú eszenciák és kivonatok; alkoholtartalmú
koktélkeverékek; elkészített alkoholos koktélok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gyümölcsöt tartalmazó
alkoholos italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; készítmények alkoholos italok készítéséhez; kevert
alkoholos italok, nem söralapú; alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.
( 210 ) M 22 01193
( 220 ) 2022.05.05.
( 731 ) Kiss György, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Czenczi Anikó, Székesfehérvár
( 541 ) Zeneturmix
( 511 ) 38

Távközlési szolgáltatások; audio műsorszórás; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón

keresztül történő továbbítása; hírek elektronikus átvitele; információ és más műsorok rádiós műsorszórása;
interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás;
internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; rádióadás;
rádióműsorok közvetítése; rádióprogramok közvetítése; rádiós műsorszórás; rádiós programszórás és -közvetítés.
( 210 ) M 22 01194
( 220 ) 2022.05.05.
( 731 ) Kiss György, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr. Czenczi Anikó, Székesfehérvár
( 541 ) Pop Panoráma
( 511 ) 38

Audio műsorszórás; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül történő továbbítása;

hírek elektronikus átvitele; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; interneten és más kommunikációs
hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; internetes rádió műsorszórási
szolgáltatása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; rádióadás; rádióműsorok közvetítése;
rádióprogramok közvetítése; rádiós műsorszórás; rádiós programszórás és -közvetítés.
( 210 ) M 22 01196
( 220 ) 2022.05.05.
( 731 ) Sole-Mizo Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

M1671

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 13. szám, 2022.07.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 22 01199
( 220 ) 2022.05.05.
( 731 ) 2MZS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 22 01201
( 220 ) 2022.05.05.
( 731 ) Németh Balázs, Győr (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlanközvetítés; ingatlantanácsadás; ingatlanmenedzsment;

ingatlanfinanszírozás; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlan értékelés; ingatlan
adminisztráció; ingatlanok bérbeadása; ingatlanérték-becslés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanhitelek
biztosítása; ingatlanhitelek finanszírozása; vagyonkezelés, ingatlankezelés; pénzügyi ingatlantervezés;
ingatlantulajdon-kezelés; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanbiztosítási
szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlan bérbeadási
szolgáltatások; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlanbefektetési banki szolgáltatások; biztosítások
ingatlantulajdonosok számára; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanokkal kapcsolatos
alkuszi szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai
épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlan lízing és bérleti
megállapodások ügyintézése; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos
szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; hitelnyújtással kapcsolatos biztosítási
szolgáltatások; hitelszerződésekkel kapcsolatos ügynöki tevékenység; hiteltanácsadás, hitelügyintézés;
hitelközvetítés; hitellel kapcsolatos információnyújtás; hitellel kapcsolatos tanácsadás; pénzügyi tanácsadás;
biztosításközvetítés; biztosítási ügyintézés; biztosítások adminisztrációja; biztosítások megkötése; biztosítási
ügyletek adminisztrációja; biztosítási ügynöki tevékenységek; biztosítási közvetítő szolgáltatás; alkuszi/ügynöki
tevékenység; hitelirodák szolgáltatásai.
( 210 ) M 22 01202
( 220 ) 2022.05.05.
( 731 ) Földi János, Mátraszőlős (HU)
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( 546 )

( 511 ) 32
33

Ásványvizek, sörök, szódavizek, energiaitalok, üdítőitalok, gyümölcslevek.
Alkoholos energiaitalok, alkoholos üdítőitalok, alkoholos italok gyümölcsből.

( 210 ) M 22 01203
( 220 ) 2022.05.05.
( 731 ) Puskás Krisztina Katalin, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; könyvek; kártyák; plakátok.

28

Játékok és játékszerek, videojátékok.

41

Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján.
( 210 ) M 22 01204
( 220 ) 2022.05.05.
( 731 ) Bangha Viktor, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39
44

Állatmentés, állatok szállítása.
Állatgondozás.

( 210 ) M 22 01250
( 220 ) 2022.05.11.
( 731 ) Forestate Kft., Győr (HU)
( 740 ) Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Forestate
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; nyaralóházak bérbeadása; panziók; szállás biztosítása

szállodákban és motelekben; szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás
nyaralók számára; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; szállók, turistaszállók;
turista farmok által biztosított ideiglenes szállások; turistaházak, üdülők; turistaszállásokkal kapcsolatos
szolgáltatások; szállodai szolgáltatás; turistaszállók; turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások
[szállásadás]; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek biztosítása; üdülőhelyi szállások; üdülők,
üdülőházak bérbeadása; vendégházak; utazási irodák szállásszervezési szolgáltatásai; szállásszervezés turisták
számára; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely
szolgáltatások; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban és apartmanokban; kempingezési lehetőség
biztosítása; kempingezési lehetőségek biztosítása; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes
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szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállás

biztosítása panziókban; ideiglenes lakóhelyek biztosítása mobil házakban, lakókocsikban élőknek; bár- és éttermi
szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; esküvői fogadások
rendezése [étel és ital]; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok biztosítása
bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok
felszolgálása éttermi vendégek számára; 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; ételkészítési
szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások;
svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások;
szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01271
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Friesz K. Achilles, Zamárdi (HU)
( 541 ) Achilles APL Karakterológia
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek; akadémiák (oktatás); coaching

(tréning); előadások rendezése; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése,
lebonyolítása; mentorálás; személyes oktatófórumok szervezése és levezetése; szemináriumok szervezése és
lebonyolítása.
( 210 ) M 22 01281
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary- B.Szabó- Jean -Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

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

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

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

Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek
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díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;
hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,
étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;
önkiszolgáló éttermek; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások
ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által
nyújtott átmeneti szállás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely
szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;
terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok
szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; panziók; sátrak
kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők.
( 210 ) M 22 01282
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary- B.Szabó- Jean -Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

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

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

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

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

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi
szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;
hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,
étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;
önkiszolgáló éttermek; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások
ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által
nyújtott átmeneti szállás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely
szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;
terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok
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szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; panziók; sátrak

kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők.
( 210 ) M 22 01284
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary- B.Szabó- Jean -Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

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

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

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

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

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi
szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;
hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,
étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;
önkiszolgáló éttermek; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások
ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által
nyújtott átmeneti szállás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely
szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;
terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok
szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; panziók; sátrak
kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők.
( 210 ) M 22 01285
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary- B.Szabó- Jean -Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

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

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

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

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

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi
szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;
hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,
étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;
önkiszolgáló éttermek; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások
ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által
nyújtott átmeneti szállás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely
szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;
terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok
szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; panziók; sátrak
kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők.
( 210 ) M 22 01287
( 220 ) 2022.05.16.
( 731 ) MANDELAY Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Mandelay Q9
( 511 ) 10

Energetikai orvoslás területén használt diagnosztikai készülékek és orvostechnikai eszközök; készülékek,

diagnosztikai készülékek és orvostechnikai eszközök az energetikai orvoslás területén, melyek biovisszacsatolást
és/vagy biorezonanciát használnak és használatuk professzionális terapeuta vagy orvos közreműködését igényli.
( 210 ) M 22 01296
( 220 ) 2022.05.17.
( 731 ) Horváth Beáta, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához;

szállító dobozok papírból; papírdobozok; ajándékdobozok; karton ajándékdobozok; ajándékzacskók;
áruszállításra használt papírkartonok; ajándék táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagoló papír;
ajándékcsomagoló papírszalagok; ajándékcsomagolók; csomagolások díszítésére szolgáló masnik;
csomagolóanyag ajándékokhoz; csomagolóanyag kartonból; csomagolóanyagok; csomagolópapír; díszes
csomagolópapír; papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok; selyempapírok csomagoláshoz; kartondobozok;
hullámkarton dobozok; papír ajándékkísérők; papír ajándéktasakok, zacskók; összecsukható papírdobozok;
összehajtható kartondobozok; összehajtható kartondobozok csomagolási célokra; újrahasznosított papírból készült
csomagolóanyagok.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: papírból, kartonból vagy műanyagból

készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: szállító dobozok papírból; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: papírdobozok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ajándékdobozok;
a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: karton ajándékdobozok; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ajándékzacskók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: áruszállításra használt papírkartonok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: ajándék táskák, szatyrok papírból; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: ajándékcsomagoló papír; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
ajándékcsomagoló papírszalagok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
ajándékcsomagolók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: csomagolások díszítésére
szolgáló masnik; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: csomagolóanyag
ajándékokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: csomagolóanyag kartonból; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: csomagolóanyagok; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: csomagolópapír; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: díszes csomagolópapír; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: papírból
készült nyomtatott csomagolóanyagok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
selyempapírok csomagoláshoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kartondobozok;
a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: hullámkarton dobozok; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: papír ajándékkísérők; a következő árukkal kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások: papír ajándéktasakok, zacskók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások: összecsukható papírdobozok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
összehajtható kartondobozok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: összehajtható
kartondobozok csomagolási célokra; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
újrahasznosított papírból készült csomagolóanyagok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és
tárolásához; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: szállító dobozok papírból; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: papírdobozok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: ajándékdobozok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: karton ajándékdobozok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
ajándékzacskók; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: áruszállításra használt
papírkartonok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: ajándék táskák, szatyrok
papírból; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: ajándékcsomagoló papír; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: ajándékcsomagoló papírszalagok; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: ajándékcsomagolók; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: csomagolások díszítésére szolgáló masnik; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: csomagolóanyag ajándékokhoz; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: csomagolóanyag kartonból; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: csomagolóanyagok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:
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csomagolópapír; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: díszes csomagolópapír; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok;
a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: selyempapírok csomagoláshoz; a következő
árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kartondobozok; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: hullámkarton dobozok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
szolgáltatások: papír ajándékkísérők; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: papír
ajándéktasakok, zacskók; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: összecsukható
papírdobozok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: összehajtható kartondobozok; a
következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: összehajtható kartondobozok csomagolási
célokra; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: újrahasznosított papírból készült
csomagolóanyagok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: papírból,
kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához; a következő
árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: szállító dobozok papírból; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: papírdobozok; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: ajándékdobozok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: karton ajándékdobozok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi
szolgáltatások: ajándékzacskók; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
áruszállításra használt papírkartonok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
ajándék táskák, szatyrok papírból; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
ajándékcsomagoló papír; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
ajándékcsomagoló papírszalagok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
ajándékcsomagolók; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: csomagolások
díszítésére szolgáló masnik; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
csomagolóanyag ajándékokhoz; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
csomagolóanyag kartonból; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:
csomagolóanyagok; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: csomagolópapír;
a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: díszes csomagolópapír; a következő
árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: selyempapírok csomagoláshoz; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kartondobozok; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: hullámkarton dobozok; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: papír ajándékkísérők; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: papír ajándéktasakok, zacskók; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: összecsukható papírdobozok; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: összehajtható kartondobozok; a következő árukkal kapcsolatos internetes
kiskereskedelmi szolgáltatások: összehajtható kartondobozok csomagolási célokra; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: újrahasznosított papírból készült csomagolóanyagok.
39

Áruk csomagolása és tárolása; ajándékcsomagolás; árucsomagolás; csomagolási szolgáltatások; dobozolási,

csomagolási szolgáltatások; termékek csomagolása; szállítás és tárolás; áruk szállítása és kézbesítése; ajándék
házhozszállításának megszervezése; áruk feladása; áruk gyors házhozszállítása, kézbesítése; áruk
házhozszállításának megszervezése.
( 210 ) M 22 01321
( 220 ) 2022.05.19.
( 731 ) Lukácsné Bálint Diána, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális tevékenység, amatőr kaszkadőr előadások.

( 210 ) M 22 01326
( 220 ) 2022.05.19.
( 731 ) Sole-Mizo Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FARMER
( 511 ) 29

Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

( 210 ) M 22 01328
( 220 ) 2022.05.20.
( 731 ) Lux Doors Invest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Zsludov Vagyim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
( 210 ) M 22 01329
( 220 ) 2022.05.20.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 22 01334
( 220 ) 2022.05.20.
( 731 ) Balog Tamás, Budapest (HU)
Simon András, Budapest (HU)
( 740 ) Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) STUKKBALL
( 511 ) 28
41

Labdajátékokhoz való sporteszközök.
Labdajátékok oktatása; labdajáték edzői szolgáltatások; labdajáték mérkőzések vezetése; labdajáték edzők

képzése; labdajáték mérkőzésvezetők képzése; labdajátékokhoz való sporteszközök kölcsönzése; labdajáték
létesítmények üzemeltetése; labdajáték sportpályák bérbeadása; labdajáték sportrendezvények szervezése és
lebonyolítása; labdajáték sportversenyek rendezése.
( 210 ) M 22 01362
( 220 ) 2022.05.24.
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( 731 ) Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Gyomaendrőd (HU)

( 546 )

( 511 ) 35

Hirdetés és reklámozás.

( 210 ) M 22 01363
( 220 ) 2022.05.24.
( 731 ) Sparks Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kun Sarolta Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

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

38

Távközlési szolgáltatások.

41

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

( 210 ) M 22 01365
( 220 ) 2022.05.24.
( 731 ) SZAN-TÁL CSOPORT KFT., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 22 01367
( 220 ) 2022.05.24.
( 731 ) Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 541 ) BIO-FER NATUR
( 511 ) 1

Szerves komposzt anyagok (trágyák); talajkondícionáló készítmények.

( 210 ) M 22 01369
( 220 ) 2022.05.24.
( 731 ) Developlan Hungary Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Gasztrotér
( 511 ) 35

Áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és

promóciós vetélkedőkkel; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]
terjesztése; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok
terjesztése; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;
reklámanyagok online terjesztése.
43

Bisztró [büfé] szolgáltatások; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; bár- és éttermi

szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek; éttermi
szolgáltatások; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok készítése és biztosítása
azonnali fogyasztásra; étel és ital catering; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering koktélpartikra.
( 210 ) M 22 01373
( 220 ) 2022.05.25.
( 731 ) MP-MIX 2002 Mixerképző, Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
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( 546 )

( 511 ) 33

Magyarországról származó gin.

( 210 ) M 22 01379
( 220 ) 2022.05.25.
( 731 ) INDEX.HU Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Piros Ádám, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

41

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

42

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 22 01380
( 220 ) 2022.05.25.
( 731 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti György, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Grafikus rajzok; grafikus ábrázolások; képek; papírból készült faldekorációk; portrék, arcképek; rajzok;

barna papírok, kraftpapírok; ceruzák; fényképtartók; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; írószerek; papír
kitűzők; papírmasé; ajándékcsomagoló papír; ajándékcsomagoló papírszalagok; ajándékdobozok;
ajándékdobozok papírból; bevásárló szatyor, táska; biztonsági ragasztószalagok; háztartási tároló dobozok
kartonból; irattartó dobozok; karton- vagy papírdobozok; kartonból készült csomagolóanyag; műanyag fóliák
gyógyszerkészítmények csomagolásához; műanyag lapok csomagoláshoz; papír ajándékzacskók borokhoz; papír
bevásárlótáskák, szatyrok; papírdobozok; ajándékcímkék; adventi naptárak; aktatartók; asztali naplók; asztali
naptárak; asztali tartók; asztali névjegytartók; bélyeg; borítékok; címkék [irodai célú]; dossziék, iratgyűjtők;
falitérképek, diagramok, táblázatok; fejléces levélpapír; fényképek; grafikák; határidőnaplók; határidőnaplók,
előjegyzési naptárak; havi tervezők; iratborítékok; irattálcák [irodai kellékek]; irattárolók; irattartó; íróasztali
alátét; íróasztali szettek; karton címkék; kartonpapír kitűzők; kartoték kártyalapok; képeslapok; keresztrejtvények;
könyvjelzők; könyvtámaszok; levélpapír; levéltartók; meghívók; naptárak; naplók, naptárak; névkártyák,
névjegykártyák; noteszok; nyomtatott hirdetések; nyomtatott információs kártyák; nyomtatott naptárak;
nyomtatott papíráruk; öntapadós címkék papírból; öntapadós jegyzetlapok; öntapadós jegyzettömbök; papír
dossziék; papír feliratok, jelek; papírból készült zászlók; sporttal kapcsolatos gyűjtőkártyák; spirálkötéses
noteszek, spirálfüzetek; szórólapok; tapadós címkék; üdvözlőkártyák; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok;
zsebnaptárak; zsebnoteszek; papírból készült szalagok; cégtáblák papírból vagy kartonból; leporelló; polcpapír;
pénztárolók; asztali futók papírból; asztalneműk papírból; koktélesernyők papírból; kártyaalátétek
söröspoharakhoz; papír alátétek; ültetőkártyák; zászlók papírból.
35

A reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése; apróhirdetések; adatbázisokkal kapcsolatos

reklámozási szolgáltatások; apróhirdetési szolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások;
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direkt marketing szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez

kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; franchise-zal kapcsolatos üzleti
hirdetési szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez kapcsolódó reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti
készítményekkel és in-vivo leképezési termékekkel kapcsolatos reklámozás; gyógyszerészeti termékekkel
kapcsolatos reklámszolgáltatások; hangfelvételek készítése reklámcélokra; hangfelvételek gyártása reklámozási
célokra; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés és reklámozás; hirdetés elektronikus médián, főként
interneten keresztül; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések
elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési
szolgáltatásai; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai
úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és
reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő és média
rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetésszervezés; hirdetéssel,
reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi
vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak
marketingje; mozireklámok; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; online
reklámozás; online reklám- és marketingszolgáltatások; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós
és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós
reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; rádiós reklámok készítése; rádiós
reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; reklám
szórólapok elkészítése; reklámanyag frissítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyag
sokszorosítása; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás minden nyilvános
kommunikációs eszközön keresztül; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámszolgáltatások
televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások;
reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; televíziós és rádiós
reklámok gyártása; televíziós reklámok elkészítése; televíziós reklámozás; zenei koncertek promóciója;
médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos
szolgáltatások; újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások;
újságelőfizetések intézése; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység.
41

Blogírási szolgáltatások; brosúrák kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése;

elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és
folyóiratok internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele;
elektronikus szövegek megjelentetése; évkönyvek kiadása; fényképek közzététele; fogyasztói magazinok kiadása;
folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus
formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén;
folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; hangoskönyvek kiadása; hírközlő szolgáltatások;
hírlevelek kiadása; írott szövegek szerkesztése; ismertetők kiadása; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés
(könyv -); kiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kiadással, közzététellel kapcsolatos
információnyújtás; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások;
kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyvek és
folyóiratok kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás
megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító
könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése;
magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; megrendelésre történő írás
nem reklámcélokra; napilapok multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása; nem reklámcélú írott szövegek
szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is],
kivéve reklámcélokra; nyomtatványok kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása;
podcastok létrehozása [írása]; politikai beszédek írása; poszterkiadás; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás;
riporteri szolgáltatások; szerkesztői konzultáció, tanácsadás; szórólapok megjelentetése; szövegek és képek
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megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek

kivételével; szövegek kiadása; szövegírás; szövegkészítési szolgáltatások; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek
kiadása; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói
szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása;
újságok megjelentetése; web-es újságok megjelentetése; audiovizuális bemutatók; dokumentumfilmek készítése;
e-sport szolgáltatások; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz;
előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; fotóriportok készítése; hírműsorok készítése mozis vetítésre;
kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális tevékenységek;
kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; nem letölthető filmek biztosítása; online interaktív
szórakoztatás; online nem letölthető képek biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; rádió- és
televízióműsorok készítése; rajongói klubok; sporthíradás; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős
rendezvények szervezése; szabadúszó újságírás; szórakozási lehetőségek biztosítása; szórakoztatás; szórakoztatás
IPTV-n keresztül; szórakoztatás tévéműsorok formájában; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató
szolgáltatások; szórakoztató bemutatók szervezése; szövegek készítése kiadásra; szórakoztató tevékenységek
lebonyolítása; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; televíziós és rádiós szórakoztatás; webináriumok
szervezése; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások;
e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01393
( 220 ) 2022.05.25.
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary- B.Szabó- Jean -Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

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

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

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

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

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi
szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;
hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,
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étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;

önkiszolgáló éttermek; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások
ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által
nyújtott átmeneti szállás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely
szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;
terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok
szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; panziók; sátrak
kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők.
A rovat 155 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 238.142
( 151 ) 2022.07.14.
( 210 ) M 22 01480
( 220 ) 2022.06.02.
( 732 ) Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

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

18

Bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők.

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

28

Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

35

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

41

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

( 111 ) 238.143
( 151 ) 2022.07.14.
( 210 ) M 22 01602
( 220 ) 2022.06.20.
( 732 ) Walton Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Kindla Péter, Tokod
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
16

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
28

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

35

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

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 111 ) 238.144

( 151 ) 2022.07.14.
( 210 ) M 22 01377
( 220 ) 2022.05.25.
( 732 ) Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)
( 541 ) Hungaricana
( 511 ) 35
41

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

( 111 ) 238.184
( 151 ) 2022.07.14.
( 210 ) M 22 01560
( 220 ) 2022.06.15.
( 732 ) Agri Kulti Nonprofit Kft., Nagymaros (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; méz; tartósított fűszernövények; ecet.

31

Friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények.

42

Tanúsítás; minőségellenőrzés; minőségvizsgálat; minőség-auditok; minőségellenőrző terméktesztelés;

minőségellenőrzési szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés.
( 111 ) 238.188
( 151 ) 2022.07.14.
( 210 ) M 22 01618
( 220 ) 2022.06.22.
( 732 ) Forrai Miklós, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30
35

Fagylalt.
Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

célokra.
43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; étel és ital catering.

( 111 ) 238.189
( 151 ) 2022.07.14.
( 210 ) M 22 01517
( 220 ) 2022.06.08.
( 732 ) Balázs Krisztián, Kőszegszerdahely (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
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( 546 )

( 511 ) 41

Elektronikus játék szolgáltatások; elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online vagy globális

számítógépes hálózat segítségével biztosítottakat is; interaktív online számítógépes játékok biztosítása; online
információk szolgáltatása játékosokkal kapcsolatban; online játékszolgáltatások; online játékszolgáltatások mobil
eszközökön keresztül; online számítógépes játékok szolgáltatása; online szórakoztatás biztosítása játékshow-k
formájában; számítógépes adatbázisból vagy globális kommunikációs hálózatról online biztosított, számítógépes
játékok általi szórakoztatással kapcsolatos információk; számítógépes és videojátékok játékstratégiáira vonatkozó
online információk biztosítása; számítógépes hálózatból online módon nyújtott
virtuálisvalóság-játékszolgáltatások; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; számítógépes
játékokkal kapcsolatos információkat tartalmazó online magazin biztosítása; számítógépes játékokkal kapcsolatos
szórakoztatásról nyújtott online információk; globális számítógépes hálózaton keresztül nyújtott elektronikus
játék szolgáltatások.
( 111 ) 238.190
( 151 ) 2022.07.14.
( 210 ) M 22 01392
( 220 ) 2022.05.25.
( 732 ) Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)
( 541 ) Humanus
( 511 ) 35
41

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

A rovat 7 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 237.717
( 151 ) 2022.05.03.
( 210 ) M 21 01799
( 220 ) 2021.05.05.
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks
( 546 )
( 511 ) 5

Állatgyógyászati készítmények, nevezetesen állatgyógyászati készítmények ízületvédő tabletták formájában

kutyák és macskák számára.
( 111 ) 237.801
( 151 ) 2022.05.13.
( 210 ) M 21 00637
( 220 ) 2021.02.18.
( 732 ) Galina Irina, Budapest, III. (HU)
( 740 ) Leitli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) senseia
( 511 ) 14
25

Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.
Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 237.810
( 151 ) 2022.05.16.
( 210 ) M 20 03336
( 220 ) 2020.11.05.
( 732 ) Rácz Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FERNANDO
( 511 ) 35

Alkoholos italok (a sörök kivételével) postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

alkoholos italok beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások [áruk vásárlása más vállalkozások számára];
alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); alkoholtartalmú
italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); árusító automaták kölcsönzése;
élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; éttermek igazgatása; gyümölcsökkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kártyával működő
árusító automaták bérbeadása; kereskedelmi vállalkozások működtetése; kiskereskedelmi szolgáltatások
alkoholos italokkal kapcsolatban; teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tenger gyümölcseivel
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italok postai rendelésével kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;
csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi
szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; érmével
működő árusító automaták bérbeadása.
43

Bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; alkoholos italok

felszolgálása; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátás szervezése
születésnapi bulik számára.
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( 111 ) 237.823
( 151 ) 2022.06.10.
( 210 ) M 21 03415
( 220 ) 2021.09.29.
( 732 ) Diéta Market Betéti Társaság, Alsónémedi (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére, gyógyászati

készítmények; egészségügyi készítmények, aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; ásványi
élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; B-vitamin
készítmények; C-vitamin készítmények; cukorbetegek számára kifejlesztett mesterséges édesítőszerek; D-vitamin
készítmények; diétás és táplálkozási készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők; ételek
cukorbetegeknek; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők;
étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítő italok; fehérjekiegészítő turmixok; főként kalciumot
tartalmazó tápanyag-kiegészítők; folyékony étrend-kiegészítők; halolaj gyógyászati célokra; multivitamin
készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú
étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; pezsgő vitamintabletták; protein étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők;
táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati
használatra; táplálkozási kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitamin és ásványi anyag
kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitamintabletták.
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;
agar-agar étkezési célokra; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; albumin étkezésre; algakivonatok
élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra;
almapüré; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej (l); aludttej (2); articsóka, tartósított; bab, tartósított;
bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaalapú
gombócok; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; corn dogs (virslik kukoricabundában); cottagecheese
(túrószerű sajtfajta); csemegekukorica, elkészített; csemegeuborka; csokoládés mogyoróvaj; csontolaj, étkezési;
darált mandula; datolya; dióféle-alapú krémek; disznózsír; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); ehető szárított
virágok; előkészített gyümölcsök; erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési
kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva
szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; falafel; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; feldolgozott
zöldségek; fermentált sült tej; fokhagyma (konzervek); földimogyoró, elkészítve; földimogyorótej-alapú italok;
gomba, tartósított; guacamole (avokádószósz); gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított; gyümölcsalapú
koncentrátum főzéshez; gyümölcsalapú snackek; gyümölcsbefőttek (1); gyümölcsbefőttek (2); gyümölcs csípsz;
gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;
gyümölcssaláták; hagymakarikák; hagyma, tartósított; halkonzerv; hot dog virslik; hummusz (csicseriborsókrém);
húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok (1); húsok (2); hús, tartósított (1); hús, tartósított (2); ízesített
mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék (nem élő); kandírozott (cukrozott) mogyorók/diók; kandírozott,
kristályosított gyümölcsök; kaviár; kefir (tejes ital); készítmények húsleveshez; kimchi (erjesztett zöldségételek);
klipfish (sózott és szárított tőkehal); kocsonyák; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra;
kókuszolaj és -zsír (étkezési); kókusztej; kókuszvaj; kolbász (1); kolbász (2); kristályosított gyömbér; krokett;
kumisz; languszták, nem élő; lazac (nem élő); lecitin étkezési célokra; lekvárok (citrusfélékből); lencse,
tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leves készítmények; magas fehérjetartalmú tej; magvak,
elkészítve; májpástétom; mandulatej (1); mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin;
mazsola; milk shake-ek (tejturmixok); mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej
étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín;
olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; pácolt gyömbér; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási
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használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2);

pektin táplálkozásra; pirított tengeri alga; préselt gyümölcspép; rákfélék, kemény testű, nem élő; ratatouille;
repceolaj, étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; sajtok; savanyú káposzta (1); savanyú káposzta (2);
savanyúságok; sólet; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szardella, nem élő; szardínia
(nem élő); szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szaté (nyársas étel); szójabab
olaj ételekhez; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójapogácsák; szójatej; tahini (szezámmagkrém);
tajine (elkészített hús, hal vagy zöldség); tartósított paprika; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl;
tejhelyettesítők; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermékek);
tejtermékek; tempeh; tofu; tofus pogácsák; tojásfehérje; tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal (nem élő);
tőzegáfonya szósz (befőtt); túró (quark); túrós fánkok; vaj; vajkrém; virágporkészítmények (élelmiszer); yuba;
zabtej; zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségek, főtt; zöldségek,
tartósított; zöldséges mousse-ok (habok); zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;
zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin (2); zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok; étkezési zsírok.
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek, 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); agávé szirup (természetes édesítőszer); almaszósz (ízesítők/fűszerek); ánizsmag; árpaőrlemény;
babliszt; baozi (töltött gőzölt tészta); bibimbap (zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs); borkő
(monokálium-tartarát) kulináris célokra; bors; bors (ételízesítő); briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra
emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips (gabonakészítmény); chow-chow (zöldséges ízesítő); chutney
(fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez;
curry (fűszer); csillagánizs; csokis párnák (péksütemények); csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek;
csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok;
csokoládés mousse-ok (habok); dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma (fűszer); desszert mousse-ok
(cukrászáru); diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva árpaliszt; ecet;
édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér (édesség); édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír;
ehető rizspapír; élelmiszer ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz;
esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az éteresszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő (fűszer);
ételkeményítő; fagyasztott joghurtok (fagylaltok, jégkrémek); fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel;
fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek (1); fagylaltok és jégkrémek (2);
fagylaltok és jégkrémek (3); fagylaltporok; fahéj (fűszer); feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési
használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek (1); fűszerek (2);
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; harissá (ízesítő); hot dogok (szendvicsek); húslé,
mártás, szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz (kivéve illóolajok);
ízesítőszerek süteményekhez (kivéve illóolajok); jeges tea; jégkása édes vörösbabbal; jégkockák; jégkrém
nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; jég, természetes vagy mesterséges; jiaozi (töltött
tésztagombócok); kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú italok; kandiscukor (1); kandiscukor
(2); kapribogyók; karamellák (cukorkák); karamellkrém (karamellizált tejkrém); kávé; kávé alapú italok;
kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász
nélkül, macesz; kerti gyógynövények, tartósított (ízesítőszerek); ketchup (szósz); kétszersültek; kimcshi
palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kókuszos macaronok; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz,
jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kristályosított kandiscukor, krumplialapú lepénykenyerek; kruton
(pirított zsemlekocka); kukoricadara (1); kukoricadara (2); kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely;
kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz (búzadara); laksa; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi;
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lenmag étkezési célokra (ízesítés); lepények; liszt; liszt alapú gombócok; lisztből készült tészták; macaron

(mandulás cukrászsütemény); magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz;
maláta emberi fogyasztásra (1); maláta emberi fogyasztásra (2); mandulás édességek; marcipán; marcipánmassza;
marinádok (fűszeres pácok); méhpempő; menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélt tészta alapú
készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz; moszat tea; mustár; mustárliszt; müzli; narancsvirágvíz ízesítési
célokra; növényi készítmények pótkávéként való használatra; nugát; nyers tészták; onigiri (rizsgolyók);
palacsinták; pálmacukor; panírkeverékek; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák (édességek);
pattogatott kukorica; pelmenyi (orosz, hússal töltött gombóc); pesto (szósz); petits fours (sütemény); piccalilli
(zöldséges, fűszeres szósz); pizza; pótkávé; pralinék; profitéról; propolisz; pudingok (1); pudingok (2); quiche
(tésztában sült sós sodó); rágógumi; ramen (japán tésztaalapú étel); ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizspép
étkezési célokra; rizspuding; rizs rágcsálnivalók; rizssütemény; sáfrány (ételízesítő); sajtburgerek (szendvicsek);
salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú); sóba tészta (japán hajdinametélt, nyers); só élelmiszerek tartósítására;
sós palacsinták; sós palacsintakeverékek; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta;
süteményporok; süteménytészta (1); süteménytészta (2); süteménytészta (3); süteménytészta (4); süteménytészta
(5); sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra); szágó; szegfűbors; szegfűszeg (fűszer); szendvicsek;
szerecsendió; szezámmagok (fűszerek); szirupok és melasz (1); szirupok és melasz (2); szójabab krém
(ételízesítő); szójaliszt; szójaszósz; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); szörbetek (fagylaltok); szusi;
tabulé (arab saláta); taco; tamarind (ízesítő); tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; tea alapú
italok tejjel; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem gyógyászati használatra); tejszínhabot
keményítő termékek; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek;
tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; tortilla; tükörmáz (tükörglazúr); udon (japán metélt); vajas kekszek
(Petit-beurre); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); vörösáfonyaszósz (ízesítők/fűszerek); zab alapú ételek;
zabdara (1); zabdara (2); zabdara (3); zabdara (4); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 111 ) 238.037
( 151 ) 2022.06.15.
( 210 ) M 21 02671
( 220 ) 2021.07.06.
( 732 ) Szabó Péter, Veszprém (HU)
Pápai Márk, Csopak (HU)
( 740 ) Pápai Márk, Veszprém
( 541 ) LUPEX
( 511 ) 35

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

( 111 ) 238.058
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 20 02841
( 220 ) 2020.09.23.
( 732 ) Mekler Norbert, Nagyvázsony (HU)
( 541 ) PELSOKLÍMA
( 511 ) 37

Építkezés; ablakok és ajtók beszerelése; elektromos berendezések felszerelése és javítása; építőipari gépek

kölcsönzése; falazás; fűtőberendezések felszerelése és javítása; járművek karbantartása és javítása;
hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; járművek karbantartása; kazánok tisztítása és javítása; kőműves
munkák; légkondícionáló berendezések felszerelése és javítása; nyílászárók beszerelése; vízvezeték-szerelés.
( 111 ) 238.061
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 00261
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( 220 ) 2021.01.26.
( 732 ) Máli János, Pilisszántó (HU)
( 546 )
( 511 ) 28
35

Fitneszgép, fitneszgépek és azok alkatrészei.
Fitneszgép, fitneszgépek és azok alkatrészei kis- és nagykereskedelme, online kereskedelme.

( 111 ) 238.062
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 00262
( 220 ) 2021.01.26.
( 732 ) Máli János, Pilisszántó (HU)
( 546 )
( 511 ) 12

Járművek, kerékpárok és azok alkatrészei; elektromos kerékpár; összecsukható elektromos kerékpár;

elektromos rásegítéses kerékpárok.
35

Járművek, kerékpárok és azok alkatrészei, elektromos kerékpár, összecsukható elektromos kerékpár,

elektromos rásegítéses kerékpárok kis- és nagykereskedelme, online kereskedelme.
( 111 ) 238.063
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 01091
( 220 ) 2021.03.10.
( 732 ) Dr. Bartha Andrea, Délegyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények; só; mustár; ecet; fűszeres mártások; fűszerek.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 111 ) 238.064
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 01770
( 220 ) 2021.05.03.
( 732 ) SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD, Longhua district, Shenzhen city (CN)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

3D nyomtatók; 3D nyomtató tollak; ipari robotok; lézergravírozó gépek; vágógépek; fröccsöntő gépek;

sajtológépek; mintanyomó gépek; nyomtatófejek ipari nyomdagépekhez; műanyagfröccsöntő gépek; proof gépek;
gépek üvegipar számára, beleértve a napi használatú üveget gyártó gépeket is; gépek műanyagok
feldolgozásához; gravírozó gépek; formázó préselő gépek; automata kezelőgépek [manipulátorok];
gépalkatrészek, nevezetesen, formák műanyag modellek gyártásához.
( 111 ) 238.066
( 151 ) 2022.06.21.
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( 210 ) M 21 01090
( 220 ) 2021.03.10.
( 732 ) Angel Management Kft., Dabas (HU)
( 740 ) Dr. Kiss Balázs Károly 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; aludttej; cottage cheese
[túrószerű sajtfajta]; erjesztett tejes italok étkezési célokra; fermentált sült tej; joghurt; sajt; kefir [tejes ital];
kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókusztej; kókuszvaj; mandulatej; mandulatej
étkezési célokra; mandulatej-alapú italok; mogyoróvaj; mogyorótej étkezési célokra; mogyorótej; növényi alapú
tejszín; sajtok; sűrített tej; tejtermékek; tejszín [tejtermékek]; tejszínhab; tejes italok, főként tejet tartalmazó;
tejföl; tejhelyettesítők; tejpótlóként használt szójaalapú italok; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; túrós fánkok;
túró [quark]; vaj; vajkészítmények; zabtej; étkezési olajok és zsírok.
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; fűszerek, ízesítők; por állagú
fűszerek; fűszerek por alakban; fűszerekkel ízesített kenyér; 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.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 238.068
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04202
( 220 ) 2021.12.14.
( 732 ) Szentkirályi Magyarország Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) Calcia
( 511 ) 32

Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,
alkoholmentes; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcsitalok;
gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények
italokhoz; limonádék; lítiumos vizek; méz alapú alkoholmentes italok; szénsavas víz; szódavizek; szörpök
italokhoz; szörpök limonádékhoz; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek [italok];
zöldséglevek [italok].
( 111 ) 238.069
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 02125
( 220 ) 2021.05.28.
( 732 ) Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)
( 740 ) Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém
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( 546 )

( 511 ) 29

Hús; virslifélék; párizsik; mozaikos húskészítmények; húskenyerek; kolbászok; szalámifélék; hússajtok;

hurkafélék; kenhető húskészítmények; pástétomok; aszpikos termékek; pácolt, füstölt- főtt, lángolt, érlelt, sütött,
formázott húsok; formában vagy bélben főtt, pácolt húsok; húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények;
étkezési szalonnafélék; étkezési sertészsír; étkezési tepertő; tepertőkrém.
( 111 ) 238.071
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 02288
( 220 ) 2021.06.10.
( 732 ) V-FORRÁS Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Habakuk
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
21

Szivacsok háztartási használatra; szivacstartók.

28

Játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák;

játékmacik, játékmackók; játékmodellek; játékok; szappanbuborék fújók [játékszerek].
( 111 ) 238.073
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 02289
( 220 ) 2021.06.10.
( 732 ) V-FORRÁS Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
21

Szivacsok háztartási használatra; szivacstartók.

28

Játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák;

játékmacik, játékmackók; játékmodellek; játékok; szappanbuborék fújók [játékszerek].
( 111 ) 238.077
( 151 ) 2022.06.24.
( 210 ) M 21 03902
( 220 ) 2021.11.18.
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Petrisor János, Budapest
( 541 ) V-sport
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Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

41

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

( 111 ) 238.078
( 151 ) 2022.06.24.
( 210 ) M 21 03905
( 220 ) 2021.11.18.
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Petrisor János, Budapest
( 541 ) Virtuális játékélmény - valódi tétek
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 111 ) 238.079
( 151 ) 2022.06.24.
( 210 ) M 21 03903
( 220 ) 2021.11.18.
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Petrisor János, Budapest
( 541 ) V-sport Pro
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 111 ) 238.080
( 151 ) 2022.06.24.
( 210 ) M 21 03904
( 220 ) 2021.11.18.
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Petrisor János, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 111 ) 238.081
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03848
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( 220 ) 2021.11.02.
( 732 ) Suppan Boldizsár Tamás, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Magyarországról származó pólók, pulóverek, sapkák, kabátok, sportruhák, fürdőruhák, nadrágok, ingek, női

ruhák, cipők, zoknik, fehérneműk.
( 111 ) 238.082
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04033
( 220 ) 2021.11.25.
( 732 ) Molnár Erzsébet, Békéscsaba (HU)
( 541 ) SZERELEMCSOKI
( 511 ) 30

Csokoládék, töltött csokoládé, csokoládé utánzatok, alkoholos csokoládé, csokoládé édességek, vegán forró

csokoládé.
( 111 ) 238.085
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03849
( 220 ) 2021.11.15.
( 732 ) ALLRYS Europe Kft., Pannonhalma (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
( 511 ) 29
30

Zöldség és hús tartalmú készételek.
Rizs és tészta alapú készételek.

( 111 ) 238.086
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03847
( 220 ) 2021.11.09.
( 732 ) Tátrai László, Tököl (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

Elektronikus audio készülékek; HI-FI audio készülékek, berendezések; alkatrészek és szerelvények audio

készülékekhez; audio-video készülékek.
( 111 ) 238.087
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04263
( 220 ) 2021.12.17.
( 732 ) Bárány Péter, Budapest (HU)
( 541 ) Mákvirág
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 238.088
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( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04248
( 220 ) 2021.12.16.
( 732 ) WSB Vendéglátóipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 238.090
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04268
( 220 ) 2021.12.17.
( 732 ) SOMMER KAPUTECHNIKA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Fém építőanyagok; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; fém görgők garázsajtókhoz; fém mennyezeti

függesztőpályák, sínek ajtókhoz; fém védőrácsok; fémből készült tolózárak, reteszek, mint ajtószerelvények;
fémkapuk; garázskapuk fémből; vasalatok ajtókhoz és ablakokhoz (fém -); vaskapuk; vezetősínek fémből
tolóajtókhoz.
( 111 ) 238.091
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04254
( 220 ) 2021.12.16.
( 732 ) Maráczi István, Szentendre (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 511 ) 9

Hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangreprodukáló készülékek;

hangfeldolgozó berendezések; hangkeverő berendezések; videomagnók, képmagnók; videokamerák; elektromos
és elektronikus effekt egységek hangszerekhez; digitális hangfeldolgozók, hangprocesszorok; analóg
hangmódosítók; audio interfészek; audiovizuális vevőkészülékek; equalizerek [audio készülékek]; adatfeldolgozó
készülékek, berendezések; válaszjeladók [transzponderek]; megafonok; hangszórók, hangosbemondók,
megafonok; felügyeleti berendezések; fejhallgatók; hangerősítők; erősítők hangszerekhez; audio keverők;
hangkeverő, audio keverő konzolok; színpadvilágítás-szabályozók; mikrofonok; akusztikus kapcsolók; audio
kábelek; audio kábelek csatlakozói; jelátvivő kábelek információtechnológiához, audiovizuális eszközökhöz és
távközléshez; audio expanderek; billentyűzetek audio, video és digitális jelek irányítására; információtechnológia
és audiovizuális berendezések; audioadapterek; biztonsági készülékek audio jelek feldolgozásához; hangtesztelő,
audio tesztelő berendezések; audio időzítők, hangidőzítők.
15

Hangszerek; hangszerek tartozékai; elektromos hangszerek; szintetizátorok [hangszerek]; billentyűs

hangszerek; elektronikus billentyűzetek [hangszerek]; billentyűk, billentyűzetek hangszerekhez; hangszerek
tartására kialakított állványok; elektronikus szintetizátorok mint hangszerek; speciálisan kialakított táskák
hangszerekhez; elektronikus zenei berendezések és hangszerek; audiojelek létrehozására szolgáló eszközökkel
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felszerelt hangszerek; tokok hangszerekhez; moduláris szintetizátorok; hangmodulok; eurorack modulok;

eurorack házak; hangszerek, amelyek audiojelek átalakítására szolgáló készülékeket foglalnak magukban.
( 111 ) 238.092
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04028
( 220 ) 2021.11.26.
( 732 ) RMC MedLife Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Losonci Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 44

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

( 111 ) 238.094
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03853
( 220 ) 2021.11.16.
( 732 ) WSB Vendéglátóipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és

házhozszállítás területén.
39

Éttermi ételszállítás.

43

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

szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi
szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel
rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi
tájékoztató szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; szállodai éttermi
szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások.
( 111 ) 238.095
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 02768
( 220 ) 2021.07.15.
( 732 ) Trinety Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 238.096
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04271
( 220 ) 2021.12.18.
( 732 ) Digital Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) GRAVITY INFORMATION EXCHANGE
( 511 ) 9
35

Számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.
Üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
kereskedelmi információs ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; felhasználói
értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra.
36

Pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül.

( 111 ) 238.098
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03983
( 220 ) 2021.11.23.
( 732 ) Bejczi Károly, Göd (HU)
( 541 ) DUNA-PARTI GROUP HUNGARY
( 511 ) 36

Ingatlankezelési szolgáltatások; lakótelepekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások;

lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségekkel kapcsolatos
ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; irodai
helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ipari létesítményekkel kapcsolatos ingatlankezelési
szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások;
épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; bevásárlóközpontokkal kapcsolatos
ingatlankezelési szolgáltatások.
39

Csónakok, hajók parkolása; hajók és csónakok kikötésével kapcsolatos szolgáltatások; hajók tárolása; hajók

vízre bocsátása; hajókikötési lehetőség biztosítása; vízi járművek, jachtok, csónakok és hajók tárolása.
45

Temetkezési szolgáltatások; temetkezési vállalkozás.

( 111 ) 238.101
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04002
( 220 ) 2021.11.23.
( 732 ) Csutor László, Ózd (HU)
( 541 ) Cappucchino Partyzenekar
( 511 ) 41

Élő zenei előadások.

( 111 ) 238.108
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03799
( 220 ) 2021.11.11.
( 732 ) Morvaköziné Bartha Erika, Szeged (HU)
( 740 ) Danyikó Diána, Budapest
( 541 ) SZÍVFÉNY
( 511 ) 45

Spirituális szolgáltatások; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás.

( 111 ) 238.109
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03961
( 220 ) 2021.11.22.
( 732 ) Dunhill Tobacco of London Limited, London (GB)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) DUNHILL SIGNATURE NO.6

( 511 ) 34

Cigaretta; szivarok; szivarkák; sodord magad dohánytermékek; pipadohány és egyéb dohánytermékek.

( 111 ) 238.110
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03962
( 220 ) 2021.11.22.
( 732 ) Dunhill Tobacco of London Limited, London (GB)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DUNHILL SIGNATURE NO.4
( 511 ) 34

Cigaretta; szivarok; szivarkák; sodord magad dohánytermékek; pipadohány és egyéb dohánytermékek.

( 111 ) 238.111
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04160
( 220 ) 2021.12.09.
( 732 ) Duna House Holding Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) Előnyére fordítjuk erőforrásainkat
( 511 ) 36

Ingatlanközvetítés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

ingatlanok értékbecslése.
( 111 ) 238.112
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04164
( 220 ) 2021.12.08.
( 732 ) Nagylók Farm Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

( 111 ) 238.113
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04266
( 220 ) 2021.12.17.
( 732 ) SOMMER KAPUTECHNIKA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Fém építőanyagok; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; fém görgők garázsajtókhoz; fém mennyezeti

függesztőpályák, sínek ajtókhoz; fém védőrácsok; fémből készült tolózárak, reteszek, mint ajtószerelvények;
fémkapuk; garázskapuk fémből; vasalatok ajtókhoz és ablakokhoz (fém -); vaskapuk; vezetősínek fémből
tolóajtókhoz.
( 111 ) 238.114
( 151 ) 2022.06.21.
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( 210 ) M 21 04029
( 220 ) 2021.11.26.
( 732 ) RMC MedLife Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Losonci Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RMC Clinics
( 511 ) 44

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

( 111 ) 238.115
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04023
( 220 ) 2021.11.25.
( 732 ) Mészáros Csaba, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) red cat
( 511 ) 31

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.
( 111 ) 238.116
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04004
( 220 ) 2021.11.24.
( 732 ) Kapi és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bilkei-Gorzó Dávid, Budapest
( 541 ) KA-FA
( 511 ) 20

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
( 111 ) 238.117
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03891
( 220 ) 2021.11.18.
( 732 ) BGB Interherb Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Egészség újraindítva
( 511 ) 5

Étrend- és táplálékkiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; nem

gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők;
gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; vitamin- és ásványianyag-készítmények;
humán étrendkiegészítők.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
( 111 ) 238.118
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03846
( 220 ) 2021.11.16.
( 732 ) Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
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( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

( 111 ) 238.119
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03430
( 220 ) 2021.09.30.
( 732 ) Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Sopron (HU)
( 740 ) Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; szálláshelyek nyújtása.

37

Szálláshelyek belső kialakítása [építés]; üdülési szálláshelyek építése.

43

Ideiglenes szállásadás; szállodai szállásbiztosítás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek;

turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás]; vállalati vendéglátás (étel és ital
szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];
vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 238.120
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 04003
( 220 ) 2021.11.23.
( 732 ) Sicher-Bau Kft., Pécs (HU)
( 541 ) Vándor Zserbó
( 511 ) 35

Cukrászipari és édesipari termékek forgalmazása.

( 111 ) 238.121
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03892
( 220 ) 2021.11.18.
( 732 ) Szilas Pál, Pécs (HU)
( 541 ) Estate & More
( 511 ) 36

Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;
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ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek;

ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan; ingatlanügynökségek
szolgáltatásai; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületek adásvételével
kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; föld adásvételéhez kapcsolódó ingatlanügynökségi szolgáltatások;
földek bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi
értékelése; ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése; saját tulajdonú ingatlan lízingje; tanácsadási
szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; épületek bérbeadása; épületek bérbeadásával foglalkozó
ügynökségek és brókercégek; földek bérbeadása; házak bérbeadása; földek bérbeadásával foglalkozó
ügynökségek és brókercégek; földek bérbeadásával kapcsolatos tájékoztatás; ingatlan bérbeadási ügyintézés;
ingatlanok bérbeadása; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;
irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; irodák [ingatlanok] bérbeadása;
lakáskezelés bérbeadása; lakások bérbeadása; lakások, stúdiók és szobák bérbeadása; kereskedelmi épületek
bérbeadása; üzlethelyiségek bérbeadása, lízingje.
( 111 ) 238.122
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03979
( 220 ) 2021.11.23.
( 732 ) San Felice Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Tea; teák (nem gyógyászati célú).

( 111 ) 238.123
( 151 ) 2022.06.21.
( 210 ) M 21 03868
( 220 ) 2021.11.17.
( 732 ) Onkogen Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Komorowiczné Dr. Köves Judit, Budapest
( 541 ) VIDACULEM
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények.

( 111 ) 238.125
( 151 ) 2022.06.22.
( 210 ) M 20 03743
( 220 ) 2016.09.09.
( 732 ) Kerry Luxembourg S.a.r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Ételekhez, italokhoz és szájápoló termékekhez használt ízfokozók; vegyi alapú élelmiszer-, ital vagy

szájápoló adalékok.
29

Gyümölcsök, zöldségek és természetes alapú kivonatok élelmiszerek és italok gyártásához szolgáló

adalékként használva.
30

Ízesítőszerek és adalékok, amelyek nem illóolajok élelmiszerekhez, ital- és szájápoló termékekhez.

( 111 ) 238.126
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( 151 ) 2022.06.22.
( 210 ) M 21 03822
( 220 ) 2021.11.12.
( 732 ) Kisléghi-Nagy Rudolf, Budapest (HU)
( 541 ) RAZZIA
( 511 ) 9
41

Multimédia felvételek.
Szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján;

rádiós és televíziós műsorok készítése.
( 111 ) 238.127
( 151 ) 2022.06.23.
( 210 ) M 21 02077
( 220 ) 2021.05.25.
( 732 ) Angel Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Dabas (HU)
( 740 ) Dr. Kiss Balázs Károly 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; aludttej; erjesztett tejes italok
étkezési célokra; fermentált sült tej; földimogyorótej-alapú italok; joghurt; kefir [tejes ital]; kókuszdiótej-alapú
italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókusztej; kókuszvaj; mogyorótej étkezési célokra; mogyorótej;
növényi alapú tejszín; sűrített tej; tejtermékek; tejszín [tejtermékek]; tejszínhab; tejes italok, főként tejet
tartalmazó; tejföl; tej helyettesítők; tejpótlóként használt szójaalapú italok; tejsavbaktériumot tartalmazó italok;
túró [quark]; vaj; vajkészítmények; zabtej; étkezési olajok és zsírok.
30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,
szószok; fűszerek; fűszerek, ízesítők; por állagú fűszerek; fűszerek por alakban; fűszerekkel ízesített kenyér; 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.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 111 ) 238.128
( 151 ) 2022.06.22.
( 210 ) M 21 03302
( 220 ) 2021.09.17.
( 732 ) Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG, Gallin (DE)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fedezz fel igazán jó dolgokat. Tchibo.
( 511 ) 11

Elektromos teafőzők; elektromos kávéfőzők; hideg és meleg italok készítésére szolgáló berendezések és

készülékek; tejmelegítők (habosító funkcióval is); elektromos perkolátorok és alkatrészeik; vízmelegítők;
vízforralók; elektromos vízforraló kannák; ivóvíz szűrők; tartozékok és pótalkatrészek, nevezetesen: újratölthető
üres teapárnák, újratölthető kávékapszulák a fent említett árukhoz.
M1705
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Nyomtatványok; szórólapok; brosúrák; képeslapok; folyóiratok; újságok, matricák [írószerek]; táblák

papírból vagy kartonból; sablonok [írószerek]; plakátok.
25

Ruházat, lábbeli, fejfedő.

30

Kávé, kávékészítmények; kávékivonatok, mesterséges kávé; tea és teakészítmények, beleértve aromás teát

(nem gyógyászati célú); teakivonatok; kakaó; kakaópor és kakaó termékek, beleértve csokoládé; csokoládé alapú
italok; csokoládépor; csokoládépelyhek és csokoládéitalok; instant termékek kávé készítéséhez; kakaó, tea és
italok, jéggel készült kapucsínó és tejhez hasonló forró italok, nevezetesen kapucsínó, tejeskávé és café latte;
kávé-, tea- és kakaó aromák és -koncentrátumok; cukor és cukortermékek; természetes édesítőszerek;
cukorpótlók; csokoládéból készült édességek, illetve kenyér- és péksütemények: kekszek és péksütemények;
kávé-, tea-, kakaó- és csokoládéital alapú ital-készítmények.
35

Marketing, értékesítés ösztönzés, értékesítési és vásárlási tanácsadás; reklám, beleértve rádió- és tv reklám;

mozireklám; reklámdokumentáció; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény kutatás; kereskedelmi és
reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése; rendelésfelvételi szolgáltatások; számlafeldolgozás, beleértve
elektronikus kereskedelemmel összefüggésben; megbízási szállítási szolgáltatás és számlafeldolgozás
e-kereskedelemmel összefüggésben is; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus hálózatokon; áruk
adás-vételére vonatkozó szerződések közvetítése elektronikus hálózatokon keresztül.
36

Ügyfélhűség marketing intézkedések által kedvezményes és/vagy fizetési funkcióval ellátott ügyfélkártyák

kibocsátásával; pénzgyűjtés mások számára; jótékonysági adománygyűjtés.
38

Telekommunikáció.

39

Utazásszervezés; csomagküldő szolgáltatások.

43

Étel- és ital szolgáltatás, valamint szálláshelyek biztosítása vendégek számára; minden típusú kávézó,

étterem és egyéb vendéglátóhely számára nyújtott szolgáltatások, beleértve csomagolt ételek és italok;
vendéglátás; mobil kávézó szolgáltatás (mozgó italos standok); bútorok, ágyneműk, evőeszközök és
vendéglátó-ipari felszerelések bérbeadása.
( 111 ) 238.129
( 151 ) 2022.06.22.
( 210 ) M 21 03652
( 220 ) 2021.10.25.
( 732 ) Future-Now Consulting Kft., Piliscsaba (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; oktatás biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; sportversenyek rendezése.
( 111 ) 238.130
( 151 ) 2022.06.22.
( 210 ) M 21 03653
( 220 ) 2021.10.25.
( 732 ) Future-Now Consulting Kft., Piliscsaba (HU)
( 740 ) Kiss János József, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
41

Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek
szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; oktatás biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; sportversenyek rendezése.
( 111 ) 238.131
( 151 ) 2022.06.23.
( 210 ) M 21 03654
( 220 ) 2021.10.22.
( 732 ) Digital IQ Agency SRL, Dombovita, sat Slobozia Moara com. Slobozia Moara (RO)
( 546 )

( 511 ) 28

Játékszerek; méretarányos modellfigurák; modellezett műanyag játékfigurák; gyűjthető játékfigurák; ruhák

játékfigurákhoz; játék figurák; kézműves, kreatív modellfigura készletek; akciófigura játékkészletek; tokok
akciófigurákhoz; beállítható játékfigurák; játékmacik, játékmackók; plüss játékszerek; kitömött játékok; plüss
játékbabák; intelligens plüssjátékok; babbal töltött játékok; jávorszarvas formájú puha játékok; ruhadarabok
játékmackóknak; ruhadarabok játékmackók számára; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; csörgők
[játékszerek]; felfújható játékok; beszélő játékok; zenélő játékok; hajlítható játékok; intelligens játékok;
moduláris játékok; stresszoldó kézi játékok; elektronikus tanulójátékok; játékok fürdőkádba; elemmel működő
játékok; játékszerek gyermekeknek; szövet játékok; húzós játékok; frizbik; ugráló játékok; rádióvezérlésű
játékok; távirányítós játékok; tologatós játékok; puzzlék, kirakós játékok; gumiból készült játékok; bokszzsákok
[boxzsákok] gyerekeknek, felfújható keljfeljancsik; elektronikus távirányítású játékok; játék építőkészlet; vízi
játékok; malomjáték készletek; fémből készült játékok; műanyagból készült játékok; vizet fecskendező, spriccelő
játékok; fából készült játékok; játékok csecsemőknek kiságyba; vezérlőberendezések játékokhoz; homokjátékok;
kültéri játékok; játék autók; kerekes játékok; felhúzással működő játékok; játéksárkányok; forgók gyerekágyra
[játékok]; készlet formájában értékesített játékszerek; játéksípok; játék építőelemek; építőjátékok, építőkockák;
távirányítós repülő játékok; felfújható fürdőjátékok; medencékben használatos játékok; elektromos játékok;
építőkockák [játékszerek]; építőkockák [játékok]; piramis építő játékok; csecsemőjátékokkal felszerelt
játszómatracok [játékok]; triciklik gyermekek számára [játékok]; oktatási célú játékszerek; felhúzós fém játékok;
gyermekkocsikban használt játékok; felhúzós játékok [műanyagból]; műanyag játékok fürdéshez; homokozó
játékok; vékony gumiból készült felfújható játékok; átalakítható robotikus játékok; illesztős építőjátékok;
játékszerek, játékok és játéktárgyak; multifunkciós játékok csecsemőknek; felhúzós játékok; pedálhajtású kerekes
játékok; többrendeltetésű játékok gyermekeknek; kirakós játékok [puzzle]; játékok élelmiszer-utánzatok
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formájában; többrészes építőjátékok; mágneses építőkocka játékok; távirányítású játékok járművek formájában;

nyomkodható sípolós játékok; készletek formájában értékesített játékszerek; egymásba illeszthető játék
építőkockák; összenyomható, nyomogatós játékok; összenyomható labdák mint játékszerek; kézzel eldobandó
szivacsrepülők mint játékszerek; parti vendégeknek adott ajándékok kis játékok formájában.
( 111 ) 238.132
( 151 ) 2022.06.22.
( 210 ) M 21 03650
( 220 ) 2021.10.23.
( 732 ) Kovács Krisztián, Pécs (HU)
( 546 )
( 511 ) 37

Ezermester által nyújtott épület-karbantartási és javítási szolgáltatások; vízvezeték-szerelés; villanyszerelők

által nyújtott szolgáltatások; asztalosmunkák; kőműves munkák; burkolás és csempézés; parkettázás;
padlóburkolatok javítása; ablakok javítása; ajtócsukókkal kapcsolatos karbantartási és javítási szolgáltatások;
festési munkák; lakatosmunkák [javítás]; gépek javítása.
( 111 ) 238.133
( 151 ) 2022.06.22.
( 210 ) M 21 04193
( 220 ) 2021.12.13.
( 732 ) Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász (HU)
( 541 ) CholaDrops
( 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 ) 238.134
( 151 ) 2022.06.22.
( 210 ) M 21 04194
( 220 ) 2021.12.13.
( 732 ) Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász (HU)
( 541 ) RoboDrops
( 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 ) 238.135
( 151 ) 2022.06.22.
( 210 ) M 21 04197
( 220 ) 2021.12.13.
( 732 ) UniFuture Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Kolozsvári Renátó, Szeged
( 541 ) VIZIT
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 111 ) 238.136
( 151 ) 2022.06.22.
( 210 ) M 21 04198
( 220 ) 2021.12.13.
( 732 ) UniFuture Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Dr. Kolozsvári Renátó, Szeged
( 541 ) VINYIT
( 511 ) 41

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

( 111 ) 238.137
( 151 ) 2022.06.22.
( 210 ) M 21 04378
( 220 ) 2021.12.29.
( 732 ) WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Néhányan a nevemen szólítanak, de a legfontosabbak mamának szólítanak
( 511 ) 25

Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi
képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,
párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák
csecsemők és kisgyermekek számára.
( 111 ) 238.138
( 151 ) 2022.06.22.
( 210 ) M 21 04380
( 220 ) 2021.12.29.
( 732 ) WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lovas szív lovas lélek, lovas leszek, amíg élek
( 511 ) 25

Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi
képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,
párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák
csecsemők és kisgyermekek számára.
( 111 ) 238.139
( 151 ) 2022.06.22.
( 210 ) M 21 04381
( 220 ) 2021.12.29.
( 732 ) WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Hiszti betöltése folyamatban kérem várjon
( 511 ) 25

Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi
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szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,
párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák
csecsemők és kisgyermekek számára.
( 111 ) 238.140
( 151 ) 2022.06.22.
( 210 ) M 21 04382
( 220 ) 2021.12.29.
( 732 ) WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nyugodjál meg attól megnyugszol
( 511 ) 25

Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi
képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,
párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák
csecsemők és kisgyermekek számára.
( 111 ) 238.141
( 151 ) 2022.06.22.
( 210 ) M 21 04387
( 220 ) 2021.12.30.
( 732 ) AG CAMO INTERNATIONAL S.R.L., Bucharest (RO)
( 740 ) Pintz és Társai Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
35

Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; ruházat, ruhaneműk.
Webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; árusító automaták kölcsönzése; televíziós reklámozás;

telemarketing szolgáltatások; célzott marketing; árusító standok bérbeadása; értékesítési promóciós
szolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámszövegek publikálása; árösszehasonlító
szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói
részére; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
megállapodások kötése harmadik fél számára; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból;
marketing szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; import-export ügynökségek;
termékminták, áruminták terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] terjesztése; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; információk számítógépes
adatbázisokba való gyűjtése; üzleti brókeri szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok
biztosítása; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; kereskedelmi információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; üzleti információs iroda szolgáltatásai; hirdetőtáblák
bérbeadása [reklámtáblák]; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; adminisztratív
támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; vásárlási megrendelések ügyintézése; fogyasztói
hűségprogramok igazgatása; promóciós, reklám célú árubemutatás; online ruházati kiskereskedelmi bolti
szolgáltatások; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; kiskereskedelmi és
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nagykereskedelmi szolgáltatások; mások megbízásából, különféle termékek csoportosítása, lehetővé téve az

ügyfelek számára a termékek megfelelő összehasonlítását és beszerzését.
( 111 ) 238.145
( 151 ) 2022.06.28.
( 210 ) M 21 02134
( 220 ) 2021.05.28.
( 732 ) Vellinger Mihály, Ócsa (HU)
( 740 ) XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
( 541 ) AKC
( 511 ) 35

Pólókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; pulóverekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; baseball sapkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
sportsapkákkal és baseball sapkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; alsóruházattal
kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; bögrékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
szolgáltatások; felsőruházattal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hűtőmágnesekkel kapcsolatos
kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; karkötőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
kulcstartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkekkel kapcsolatos kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
41

Stúdiószolgáltatások; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; hanglemezek gyártásához kapcsolódó

stúdió-szolgáltatások; hang-, film-, videó-, és televíziós stúdió szolgáltatások; zenei produkciós szolgáltatások;
zenei produkciók; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése;
zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; multimédiás anyagok online kiadása; online interaktív
szórakoztatás; online játékszolgáltatások; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető
videotartalmak biztosítása; online szórakoztatás; online szórakoztatás biztosítása online közösségi platformon
közzétett show-k formájában; online szórakoztatás nyújtása; online videojátékok biztosítása; online, nem
letölthető videók biztosítása; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték
nélküli és online átvitel útján.
( 111 ) 238.146
( 151 ) 2022.06.29.
( 210 ) M 22 00372
( 220 ) 2022.02.09.
( 732 ) Szabó István, Szolnok (HU)
( 740 ) Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 546 )

( 511 ) 37

Építőipari szolgáltatások.

( 111 ) 238.147
( 151 ) 2022.06.29.
( 210 ) M 21 03842
( 220 ) 2021.11.15.
( 732 ) Nagy Barna, Debrecen (HU)
Ferencz Mónika, Budapest (HU)
( 541 ) MaintenApp
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Adatkezelő szoftverek; letölthető felhőalapú szoftverek; szoftverek a mesterséges intelligencia és a gépi

tanulás integrálásához a big data terén; interaktív üzleti szoftverek; leltárkészítő számítógépes szoftverek;
logisztikai szoftverek; menedzsment információs rendszer (MIS) szoftverek; üzletfolyamat-kezelő [BPM]
szoftverek; üzleti szoftverek; vállalati erőforrás-tervező [ERP] szoftverek; vállalati tartalmak kezelésére szolgáló
[ECM] szoftverek; valós idejű kollaboratív szerkesztési [RTCE] platformok [szoftverek];
mesterségesintelligencia-szoftverek; ipari folyamatvezérlő szoftverek; ipari szoftverek; okosgyártás szoftverek;
adatbázisszerver-szoftverek; tartalomkezelő szoftverek; webalkalmazás-szoftverek; karbantartás menedzsment
szoftver.
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szoftver mint szolgáltatás [SAAS]; gépi

tanulásra szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [SAAS]; mesterséges intelligencia platformok
szoftver mint szolgáltatásként [SAAS]; mély neurális hálózatokhoz való szoftvert tartalmazó szoftver mint
szolgáltatás [SAAS]; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; folyamatellenőrzésre szolgáló
számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, fejlesztése és
frissítése; számítógéppel segített karbantartás menedzsment tervezése; mérnöki tanácsadó szolgáltatások.
( 111 ) 238.148
( 151 ) 2022.06.28.
( 210 ) M 21 03836
( 220 ) 2021.11.15.
( 732 ) "Csépe és Társai" Élelmiszer- és Vegyiáru-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Mátraszőlős (HU)
( 740 ) Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos eszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; almabor; alkoholos italok (sörök kivételével);

aperitifek; borok; brandy, borpárlat; cseresznyepálinka; digesztívek (likőrök és szeszes italok); égetett
szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcstartalmú
alkoholos italok, nem söralapú; kevert alkoholos italok, nem sör alapú; koktélok; körtebor; likőrök; rum; szeszes
italok; vodka; whisky.
( 111 ) 238.149
( 151 ) 2022.06.28.
( 210 ) M 21 03837
( 220 ) 2021.11.15.
( 732 ) "Csépe és Társai" Élelmiszer- és Vegyiáru-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Mátraszőlős (HU)
( 740 ) Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ALAPOZÓ
( 511 ) 33

Alkoholos eszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; almabor; alkoholos italok (sörök kivételével);

aperitifek; borok; brandy, borpárlat; cseresznyepálinka; digesztívek (likőrök és szeszes italok); égetett
szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcstartalmú
alkoholos italok, nem söralapú; kevert alkoholos italok, nem sör alapú; koktélok; körtebor; likőrök; rum; szeszes
italok; vodka; whisky.
( 111 ) 238.150
( 151 ) 2022.06.28.
( 210 ) M 21 03838
( 220 ) 2021.11.15.
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( 732 ) "Csépe és Társai" Élelmiszer- és Vegyiáru-forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Mátraszőlős (HU)

( 740 ) Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KICSI REZES
( 511 ) 33

Alkoholos eszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; almabor; alkoholos italok (sörök kivételével);

aperitifek; borok; brandy, borpárlat; cseresznyepálinka; digesztívek (likőrök és szeszes italok); égetett
szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcstartalmú
alkoholos italok, nem söralapú; kevert alkoholos italok, nem sör alapú; koktélok; körtebor; likőrök; rum; szeszes
italok; vodka; whisky.
( 111 ) 238.151
( 151 ) 2022.06.28.
( 210 ) M 21 03660
( 220 ) 2021.10.25.
( 732 ) Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes hardver és letölthető szoftver a fizetési tranzakciók, banki tranzakciók és bankkártya

szolgáltatások megkönnyítésére, kezelésére; számítógépes hardver és letölthető szoftver a számlafizetéssel
kapcsolatos adatok elektronikus feldolgozásához és továbbításához; számítógépes hardver és letölthető szoftver a
készpénzkifizetési szolgáltatásokhoz, bankjegykiadó automatákhoz, tranzakciók hitelesítéséhez,
útvonalválasztáshoz, engedélyezéshez és elszámoláshoz, csalások felderítéséhez és ellenőrzéséhez, katasztrófa
utáni helyreállításhoz és titkosítási szolgáltatásokhoz; távközlési és elektromos készülékek és műszerek, úgymint
adatrögzítő, -átviteli és -lejátszó készülékek, beleértve a hangot és a képet is; könyvelőgépek; pénzügyi számlák
globális számítógépes hálózaton keresztül történő nyomon követésére, kezelésére és elemzésére szolgáló
készülék; számítógépes hardver és letölthető szoftver a helyi és nagy kiterjedésű számítógépes hálózatok
fejlesztéséhez, karbantartásához és használatához; memóriakártyák olvasására szolgáló rendszerek, és
memóriákban, úgymint integrált áramköri memóriákban és bankkártya memóriákban lévő adatok olvasására
szolgáló rendszerek; letölthető elektronikus kiadványok; nyomtatóberendezés adatfeldolgozó rendszerekhez és
pénzügyi tranzakciós rendszerekhez; kódolók és dekóderek; modemek; számítógépes hardver és letölthető
szoftver az elektronikus úton történő fizetési tranzakciók megkönnyítésére vezeték nélküli hálózatokon, globális
számítógépes hálózatokon és/vagy mobil távközlési eszközökön keresztül; számítógépes hardver és letölthető
szoftver a titkosítási kulcsok, digitális tanúsítványok és digitális aláírások létrehozásához; letölthető számítógépes
szoftver a magánszemélyek, bankok és pénzügyi intézmények által használt bizalmas ügyfél információk
biztonságos adattárolására, visszakeresésére és továbbítására; számítógépes hardver és letölthető szoftver, amely
megkönnyíti a rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) eszközök és a rádiófrekvenciás azonosító (RFID)
eszközök azonosítását és hitelesítését; letölthető számítógépes szoftver, amely egy digitális pénztárcát tartalmaz a
kiskereskedelmi kuponokhoz, utalványokhoz, utalványkódokhoz és kedvezményekhez való hozzáféréshez,
valamint hűség- vagy pénzjutalmak megszerzéséhez; digitális pénztárcát tartalmazó letölthető számítógépes
szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az ár-összehasonlító információk, a termékértékelések,
egyéb kiskereskedelmi weboldalakra mutató linkek és más kedvezményekkel kapcsolatos információk elérését;
érintés nélküli fizetési terminálokhoz kapcsolódó szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára
az érintés nélküli mobilkereskedelmi tranzakciók elfogadását, a hűség igazolására szolgáló okmányok érintés
nélküli bemutatását, valamint a kuponok, kedvezmények, árengedmények, utalványok és különleges ajánlatok
érintés nélküli beváltását; letölthető számítógépes szoftver kriptovaluta tranzakciók kezelésére és ellenőrzésére a
blokklánc technológia alkalmazásával; letölthető számítógépes szoftver kriptográfiai kulcsok generálására a
kriptovaluták fogadásához és elköltéséhez; letölthető számítógépes szoftver a kriptovaluta tárcaként való
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használatára; letölthető számítógépes szoftver a blokklánc-alapú leltár- és ellátás-lánc menedzsmenthez; letölthető

számítógépes szoftver a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos információk elérésére, olvasására és nyomon
követésére egy blokkláncban; mobiltelefonokban, NFC és RFID eszközökben használható integrált áramköri
chipek; mágneses kódolású kártyák és integrált áramköri chipet tartalmazó kártyák ("okos kártyák"); kódolt
biztonsági kártyák; hologrammal impregnált kártyák (kódolt); feltöltőkártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti
kártyák, chipkártyák, részletfizetési kártyák, tároltérték kártyák, elektronikus adathordozó kártyák, fizetőkártyák;
bankkártyák, úgymint mágnesesen kódolt bankkártyák és mágneses memóriát, valamint integrált áramköri
memóriát használó bankkártyák; bankkártyaolvasók; mágneskódos kártyaolvasók, elektronikus adathordozó
kártyaolvasók, elektronikus titkosító egységek; számítógépes hardverek és letölthető szoftverek pénzügyi
szolgáltatásokhoz, illetve banki és távközlési ágazatban való használatra; letölthető számítógépes szoftver,
amelynek célja, hogy lehetővé tegye az intelligens kártyák interakcióját a terminálokkal és kártyaolvasókkal;
telefonokba és más kommunikációs eszközökbe beágyazott számítógépes chipek; távközlési berendezések;
árusítóhelyi tranzakciós terminálok és számítógépes szoftverek a tranzakciós, azonosító és pénzügyi információk
továbbítására, megjelenítésére és tárolására a pénzügyi szolgáltatásokban, illetve banki és távközlési iparágakban
történő felhasználásra; rádiófrekvenciás azonosító eszközök (transzponderek); elektronikus ellenőrző készülék a
feltöltő kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák és fizetőkártyák hitelességének ellenőrzéséhez;
bankautomaták; a fent említett áruk alkatrészei és tartozékai.
36

Pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információ; pénzügyi támogatás; pénzügyi szolgáltatások, úgymint, banki

szolgáltatások, hitelkártya szolgáltatások, betétikártya szolgáltatások, fizetőkártya szolgáltatások, részletfizetési
kártya szolgáltatások, tárolt értékkel rendelkező kártyákon keresztül kínált előre fizetett kártyás szolgáltatások,
elektronikus hitel- és terhelési tranzakciók, számlafizetési és prezentációs szolgáltatások, készpénzkifizetés, csekk
hitelesítés, csekkbeváltás, betét-hozzáférési és bankautomata szolgáltatások, tranzakció-engedélyezési és
elszámolási szolgáltatások, tranzakciók egyeztetése, készpénzkezelés, összevont alapok elszámolása, konszolidált
jogvita-feldolgozás, pénzmozgással kapcsolatos szolgáltatások a fizetési kártyák területén, elektronikus fizetési
szolgáltatások, fizetési műveletekkel kapcsolatos hitelesítési és ellenőrzési szolgáltatások; elektronikus
pénzátutalási és valutaváltó szolgáltatások; kriptovaluta fizetési szolgáltatások; blokklánc technológiát alkalmazó
kriptovalutaváltó szolgáltatások; pénzügyi információk nyújtása a kriptovalutákkal kapcsolatban; pénzügyi
értékelő és kockázatkezelési szolgáltatások mások számára a fogyasztói hitelek területén; pénzügyi információk
terjesztése globális számítógépes hálózaton keresztül; pénzügyi elemzés és tanácsadás; a kártyabirtokosok által a
bankjegykiadó automatákon keresztül végzett pénzügyi tranzakciók feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatások;
pénzügyi nyilvántartások vezetése; értéktárolt elektronikus pénztárcával kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus
banki szolgáltatások globális számítógépes hálózaton keresztül; pénzügyi bankelszámolási szolgáltatások;
ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan értékbecslés; ingatlanbefektetés-menedzsment; ingatlanbefektetéssel
kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanbiztosítással kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás;
ingatlanközvetítés; ingatlan értékbecslés; ingatlanügynöki szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlan
ügyintézés; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek ügyintézése; ingatlanhitelek nyújtása; ingatlanfejlesztéssel
kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi közvetítői szolgáltatások;
tőkebefektetés ingatlanokba; kereskedelmi ingatlanbefektetéssel kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanvásárlással
kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanértékesítéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanok
bérbeadása; ingatlanügyletekkel kapcsolatos vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlan
portfólió menedzsment; jelzálogfinanszírozás és vagyonbiztosítás; fizetési megoldásokkal, banki tevékenységgel,
hitelkártyákkal, betéti kártyákkal és fizetőkártyákkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; a fent említett
szolgáltatásokkal kapcsolatos információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások.
( 111 ) 238.152
( 151 ) 2022.06.28.
( 210 ) M 21 04018
( 220 ) 2021.11.25.
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( 732 ) Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) INSTALL
( 511 ) 6

Fém csőrendszerek; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; csőcsatlakozók fémből.

11

Radiátorok; fűtőtestek központi fűtéshez.

19

Vízvezetékek, nem fémből.

20

Elzárók, nem üvegből, fémből vagy gumiból.

( 111 ) 238.153
( 151 ) 2022.06.29.
( 210 ) M 21 04379
( 220 ) 2021.12.29.
( 732 ) WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
( 740 ) Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nem horkolok, csak azt álmodom, hogy traktor vagyok
( 511 ) 25

Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.
35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi
képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,
párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák
csecsemők és kisgyermekek számára.
( 111 ) 238.186
( 151 ) 2022.07.01.
( 210 ) M 21 03393
( 220 ) 2021.09.27.
( 732 ) Patika Pack Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; egészségügyi készítmények és

cikkek; étrend- és táplálékkiegészítők; tapaszok, kötszeranyagok; tapaszok gyógyászati használatra;
fertőtlenítőszerek; higiéniai készítmények és cikkek.
10

Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; gyógyászati célú egészségügyi maszkok;

lázmérők; orvosi diagnosztikai műszerek, eszközök; sebészeti készülékek és eszközök.
16

Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához;

kartonból készült dobozok; öntapadós fóliák [papíráru]; nyomdaipari termékek; papíráruk; irodaszerek.
44

Gyógyszerészeti tanácsadás; gyógyszerészeti konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások.
A rovat 76 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 115.260
( 180 ) 2022.06.23.
( 111 ) 115.349
( 180 ) 2022.06.30.
( 111 ) 115.686
( 180 ) 2022.06.26.
( 111 ) 115.687
( 180 ) 2022.06.26.
( 111 ) 115.753
( 180 ) 2022.06.28.
( 111 ) 116.593
( 180 ) 2022.06.30.
( 111 ) 123.495
( 180 ) 2022.06.10.
( 111 ) 132.516
( 180 ) 2022.06.23.
( 111 ) 136.028
( 180 ) 2022.06.01.
( 111 ) 136.038
( 180 ) 2022.06.02.
( 111 ) 136.050
( 180 ) 2022.06.05.
( 111 ) 136.061
( 180 ) 2022.06.10.
( 111 ) 136.089
( 180 ) 2022.06.30.
( 111 ) 136.090
( 180 ) 2022.06.30.
( 111 ) 136.102
( 180 ) 2022.06.26.
( 111 ) 136.127
( 180 ) 2022.06.17.
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( 111 ) 136.128
( 180 ) 2022.06.17.
( 111 ) 136.135
( 180 ) 2022.06.16.
( 111 ) 136.142
( 180 ) 2022.06.16.
( 111 ) 139.926
( 180 ) 2022.06.25.
( 111 ) 139.944
( 180 ) 2022.06.25.
( 111 ) 173.390
( 180 ) 2022.06.26.
( 111 ) 174.839
( 180 ) 2022.06.26.
( 111 ) 174.861
( 180 ) 2022.06.10.
( 111 ) 174.971
( 180 ) 2022.06.17.
( 111 ) 175.042
( 180 ) 2022.06.14.
( 111 ) 176.535
( 180 ) 2022.06.04.
( 111 ) 177.079
( 180 ) 2022.06.03.
( 111 ) 177.608
( 180 ) 2022.06.03.
( 111 ) 179.270
( 180 ) 2022.06.20.
( 111 ) 179.393
( 180 ) 2022.06.26.
( 111 ) 179.692
( 180 ) 2022.06.10.
( 111 ) 181.384
( 180 ) 2022.05.27.
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( 111 ) 190.395
( 180 ) 2022.06.26.
( 111 ) 200.218
( 180 ) 2022.06.14.
( 111 ) 208.161
( 180 ) 2022.06.25.
A rovat 36 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt
( 111 ) 224.157
( 732 ) Agrárminisztérium, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz András, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése
( 111 ) 209.373
( 732 ) Balogh Barnabás, Győrújbarát (HU)
( 740 ) Gyepes és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom részleges megszűnése
Védjegyoltalom részleges megszűnésének megállapítása és megújítása
( 111 ) 175.679
( 732 ) AITIA International Zrt., Budapest (HU)
( 156 ) 2022.06.22.
( 111 ) 177.192
( 732 ) MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)
( 156 ) 2022.06.23.
( 111 ) 179.305
( 732 ) MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)
( 156 ) 2022.06.23.
( 111 ) 209.439
( 732 ) Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)
( 156 ) 2022.06.29.
( 111 ) 209.876
( 732 ) Sára-Gulyás Gyöngyvér, Csobánka (HU)
( 156 ) 2022.07.06.
A rovat 5 darab közlést tartalmaz.

Árujegyzék korlátozása
( 111 ) 213.473
( 732 ) Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 511 ) 5 Aranyat tartalmazó fogászati amalgámok; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; baktériumtartalmú mérgek; barnító
pirulák; bébiételek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; dezodorok ruházathoz és
textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászatihasználatra; dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; dohánymentes
cigaretták gyógyászati használatra; egérirtó szerek; egészségügyi betétek inkontinenciában szenvedőknek;
egészségügyi kendők; egészségügyi nadrágok nőknek; egészségügyi nedvszívó nadrágokinkontinenciában
szenvedőknek; féregirtó szerek; fertőtlenítő készítmények; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítő szerek vegyi vécékhez;
filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek; fogászati amalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati lakkok;
fogászatilenyomatanyagok; fogászati masztixok; fogcementek; fogsorragasztók; fogtömő anyagok; fogzást
elősegítő készítmények; fogyasztó pirulák; fürdősók; füstölőrudak; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi
termékek; gombaölő szerek, fungicidek; gyógyhatásúhajnövesztő szerek; gyomirtó szerek, herbicidek; gyűrűk
lábtyúkszemekre; hajkenőcsök gyógyászati használatra; higiéniai tamponok; húsleves táptalaj mikroorganizmus
tenyészetekhez; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő készítmények gyógyászatihasználatra; iszap fürdőkhöz;
karbonil [parazitaölő szer]; karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kártékony állatok irtására
szolgáló készítmények; kaucsuk fogászati használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; készítmények a
szexuálisaktivitás csökkentésére; készítmények gyógyfürdő terápiához; kokain; kontaktlencse-tisztító
készítmények; korhadást okozó gombák elleni készítmények; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti
készítmények; kriptogámiás betegségek elleni szerek;lábizzadás elleni gyógyszerek; légtisztító készítmények;
légyfogó enyv; légyfogó papír; légyirtó készítmények; levegő szagtalanító készítmények; menstruációs betétek;
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mérgek; meztelen csigák irtására szolgáló szerek; migrén elleni ceruzák; mintázóviaszfogászati használatra;

molyirtó papír; molyirtó szerek; nedvszívó tampon; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; oldatok
kontaktlencsékhez; övek havikötőkhöz; párnák szoptatáshoz; patkánymérgek; pelenkák [bébiknek];
peronoszpóra/lisztharmat kezeléséreszolgáló vegyi termékek; porcelán fogászati protézisekhez; ragasztószalagok;
rágógumi gyógyászati használatra; rovarirtó szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; személyes szexuális
síkosítószerek; szőlő betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek;talajfertőtlenítő készítmények; tampon
gyógyászati használatra; tejes liszt csecsemők részére; tengervíz gyógyfürdőhöz; termálvizek; tyúkszemirtó
szerek; tyúkszem-tapaszok; vállövek sebészeti használatra; védőnadrágok [egészségügyi termékek].
( 111 ) 218.630
( 732 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 511 ) 5 Aranyat tartalmazó fogászati amalgámok; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; baktériumtartalmú mérgek; barnító
pirulák; bébiételek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; dezodorok ruházathoz és
textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászatihasználatra; dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; dohánymentes
cigaretták gyógyászati használatra; egérirtó szerek; egészségügyi kendők; egészségügyi nadrágok nőknek;
egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; féregirtó szerek;fertőtlenítő készítmények;
fertőtlenítőszerek; fertőtlenítő szerek vegyi vécékhez; filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek; fogászati
amalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati lakkok; fogászati lenyomatanyagok; fogászati masztixok;
fogcementek;fogsorragasztók; fogtömő anyagok; fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó pirulák; fürdősók;
füstölőrudak; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gombaölő szerek, fungicidek; gyógyhatású
hajnövesztő szerek; gyomirtó szerek, herbicidek; gyűrűklábtyúkszemekre; hajkenőcsök gyógyászati használatra;
higiéniai tamponok; húsleves táptalaj mikroorganizmus tenyészetekhez; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő
készítmények gyógyászati használatra; inkontinencia-pelenkák; iszap fürdőkhöz; karbonil[parazitaölő szer];
karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények;
kaucsuk fogászati használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; készítmények a szexuális aktivitás csökkentésére;
készítményekgyógyfürdő terápiához; kokain; kontaktlencse-tisztító készítmények; korhadást okozó gombák elleni
készítmények; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; kriptogámiás betegségek elleni
szerek; lábizzadás elleni gyógyszerek;légtisztító készítmények; légyfogó enyv; légyfogó papír; légyirtó
készítmények; levegő szagtalanító készítmények; menstruációs betétek; mérgek; meztelen csigák irtására szolgáló
szerek; migrén elleni ceruzák; mintázóviasz fogászati használatra; molyirtópapír; molyirtó szerek;
nadrágpelenkák babáknak; nedvszívó tampon; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; oldatok kontaktlencsékhez;
övek havikötőkhöz; párnák szoptatáshoz; patkánymérgek; pattanások kezelésére szolgáló
készítmények;peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló vegyi termékek; porcelán fogászati protézisekhez;
ragasztószalagok; rágógumi gyógyászati használatra; rovarirtó szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; személyes
szexuális síkosítószerek; szőlő betegségeinekkezelésére szolgáló vegyi termékek; talajfertőtlenítő készítmények;
tampon gyógyászati használatra; tejes liszt csecsemők részére; tengervíz gyógyfürdőhöz; termálvizek;
tyúkszemirtó szerek; tyúkszem-tapaszok; vállövek sebészeti használatra; védőnadrágok[egészségügyi termékek].
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

M1720

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 13. szám, 2022.07.14.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 114.559
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 114.560
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 115.007
( 732 ) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., Ceské Budejovice (CZ)
( 111 ) 115.009
( 732 ) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., Ceské Budejovice (CZ)
( 111 ) 115.011
( 732 ) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., Ceské Budejovice (CZ)
( 111 ) 115.242
( 732 ) Knorr-Bremse AG, München (DE)
( 111 ) 115.322
( 732 ) CAOLA Zrt., Diósd (HU)
( 111 ) 115.496
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 115.498
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 115.561
( 732 ) Rohm and Haas Company, Philadelphia, Pennsylvania (US)
( 111 ) 115.562
( 732 ) Levi Strauss & Co., San Francisco, Kalifornia (US)
( 111 ) 115.693
( 732 ) Levi Strauss & Co., San Francisco, Kalifornia (US)
( 111 ) 115.698
( 732 ) Levi Strauss & Co., San Francisco, Kalifornia (US)
( 111 ) 123.559
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 123.560
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 136.029
( 732 ) Johnson Matthey Plc., London (GB)
( 111 ) 136.138
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( 732 ) Tremco CPG Inc., Beachwood, Ohio (US)

( 111 ) 136.139
( 732 ) Tremco CPG Inc., Beachwood, Ohio (US)
( 111 ) 136.140
( 732 ) Tremco CPG Inc., Beachwood, Ohio (US)
( 111 ) 136.567
( 732 ) PRO Projektvezetési és Szervező Kft., Nyergesújfalu (HU)
( 111 ) 136.634
( 732 ) NANOLUX Kft., Csobánka (HU)
( 111 ) 136.780
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 136.784
( 732 ) TARKETT GDL SA, Lentzweiler (LU)
( 111 ) 136.796
( 732 ) COMMAX CO., LTD., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)
( 111 ) 136.906
( 732 ) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
( 111 ) 137.085
( 732 ) The Citrus Division of the Plant Production and Marketing Board, Beit Dagan (IL)
( 111 ) 137.086
( 732 ) The Citrus Division of the Plant Production and Marketing Board, Beit Dagan (IL)
( 111 ) 137.087
( 732 ) The Citrus Division of the Plant Production and Marketing Board, Beit Dagan (IL)
( 111 ) 137.101
( 732 ) Bracco Suisse S.A., Manno (CH)
( 111 ) 137.392
( 732 ) Dana Limited, Maumee, Ohio (US)
( 111 ) 137.727
( 732 ) T.D. Williamson, Inc., Tulsa, Oklahoma (US)
( 111 ) 138.817
( 732 ) SPIN MASTER TOYS UK LIMITED, Bourne End, Buckinghamshire (GB)
( 111 ) 139.337
( 732 ) The Citrus Division of the Plant Production and Marketing Board, Beit Dagan (IL)
( 111 ) 139.861
( 732 ) RÓNA Dohányfeldolgozó Kft., Debrecen (HU)
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( 111 ) 140.177
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 146.574
( 732 ) RÖLTEX KFT, BUDAPEST (HU)
( 111 ) 171.010
( 732 ) SZATMÁRI Konzervgyár Kft., Tyukod (HU)
( 111 ) 172.270
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 173.771
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 173.774
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 173.791
( 732 ) Opinion Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 174.602
( 732 ) CAOLA Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Diósd (HU)
( 111 ) 174.670
( 732 ) Bock József, Villány (HU)
( 111 ) 174.915
( 732 ) World Wrestling Entertainment, Inc., Stamford, Connecticut (US)
( 111 ) 174.916
( 732 ) World Wrestling Entertainment, Inc., Stamford, Connecticut (US)
( 111 ) 174.918
( 732 ) World Wrestling Entertainment, Inc., Stamford, Connecticut (US)
( 111 ) 175.189
( 732 ) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
( 111 ) 175.213
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 175.399
( 732 ) CAOLA Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Diósd (HU)
( 111 ) 175.835
( 732 ) Eli Lilly and Company (Indiana állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
( 111 ) 176.075
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
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( 111 ) 176.096
( 732 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 176.097
( 732 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 176.694
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 176.720
( 732 ) Delta Services Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.152
( 732 ) Tiffany and Company, New York, New York (US)
( 111 ) 177.263
( 732 ) Tiffany and Company, New York, New York (US)
( 111 ) 177.409
( 732 ) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
( 111 ) 177.587
( 732 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.588
( 732 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.644
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 177.696
( 732 ) CASTONE Elektronikai Kft., Kistarcsa (HU)
( 111 ) 177.709
( 732 ) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Japán törvényei szerint működő vállalat), Tokio (JP)
( 111 ) 177.789
( 732 ) Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)
( 111 ) 177.883
( 732 ) Volvo Trademark Holding AB, Göteborg (SE)
( 111 ) 178.130
( 732 ) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 178.214
( 732 ) LEVI STRAUSS & CO. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Francisco, California (US)
( 111 ) 178.350
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 178.362
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( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 111 ) 178.673
( 732 ) SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)
( 111 ) 178.861
( 732 ) CMR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., Jundiái/SP (BR)
( 111 ) 179.024
( 732 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 179.025
( 732 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 179.098
( 732 ) LEVI STRAUSS & CO. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Francisco, Kalifornia (US)
( 111 ) 179.300
( 732 ) MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 179.302
( 732 ) Masonite International Corporation, Concord, Ontario (CA)
( 111 ) 179.781
( 732 ) Biolab Diagnosztikai Laboratórium Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 179.850
( 732 ) CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)
( 111 ) 179.879
( 732 ) Sópipa-Pharma Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 180.191
( 732 ) CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosis, Attiki (GR)
( 111 ) 181.948
( 732 ) Tiffany and Company (New York állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 206.904
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.905
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.906
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.907
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.908
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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( 111 ) 206.909
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.910
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.911
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.912
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.913
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.914
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.915
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.916
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 207.158
( 732 ) Lu Jie, Budapest (HU)
( 111 ) 207.842
( 732 ) www. Napi. hu Online Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 208.034
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.040
( 732 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
( 111 ) 208.051
( 732 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
( 111 ) 208.052
( 732 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
( 111 ) 208.053
( 732 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
( 111 ) 208.087
( 732 ) Ranyák György, Budapest (HU)
( 111 ) 208.113
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 208.114
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.115
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.116
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.117
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.142
( 732 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
( 111 ) 208.143
( 732 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
( 111 ) 208.144
( 732 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
( 111 ) 208.145
( 732 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
( 111 ) 208.157
( 732 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
( 111 ) 208.562
( 732 ) Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)
( 111 ) 208.565
( 732 ) Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)
( 111 ) 208.603
( 732 ) Saint-Gobain Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisvörösvár (HU)
( 111 ) 208.619
( 732 ) Juhos Nándor, Budapest (HU)
( 111 ) 208.620
( 732 ) HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 208.625
( 732 ) CAOLA Zrt., Diósd (HU)
( 111 ) 208.844
( 732 ) Szuperinfó Magyarország Média Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 111 ) 208.874
( 732 ) BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.928
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( 732 ) NOÉ Állatotthon Alapítvány, Budapest (HU)

( 111 ) 208.965
( 732 ) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger (HU)
( 111 ) 208.967
( 732 ) BUDALAKK Innova Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 208.968
( 732 ) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger (HU)
( 111 ) 209.015
( 732 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.060
( 732 ) Saint-Gobain Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisvörösvár (HU)
( 111 ) 209.065
( 732 ) GYSEV Zrt., Sopron (HU)
( 111 ) 209.115
( 732 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
( 111 ) 209.158
( 732 ) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger (HU)
( 111 ) 209.163
( 732 ) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger (HU)
( 111 ) 209.170
( 732 ) Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)
( 111 ) 209.251
( 732 ) OPTIBER Kft., Tímár (HU)
( 111 ) 209.292
( 732 ) KDVS Holding Zrt., Budaörs (HU)
( 111 ) 209.303
( 732 ) CAOLA Zrt., Diósd (HU)
( 111 ) 209.317
( 732 ) HESI Sütőipari Kft., Eger (HU)
( 111 ) 209.378
( 732 ) Hok- Plastic Műanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Mórahalom (HU)
( 111 ) 209.409
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.511
( 732 ) VISIONERS Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 209.517
( 732 ) "Magyar Termék" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)
( 111 ) 209.519
( 732 ) Magyar Termék Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)
( 111 ) 209.623
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.715
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.716
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.717
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.718
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.719
( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 209.775
( 732 ) "SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)
( 111 ) 209.777
( 732 ) Victofon Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.792
( 732 ) RUSSMEDIA DIGITAL Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 209.844
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.845
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 209.847
( 732 ) Hansaco International Foodbroker Company LLC., Victoria, Mahe, Seychelles Islands (SC)
( 111 ) 209.858
( 732 ) Well Done St. Moritz Kft., Komárom (HU)
( 111 ) 209.863
( 732 ) TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)
( 111 ) 209.945
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 209.951
( 732 ) Goodmills Magyarország Malomipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Komárom, (HU)
( 111 ) 209.955
( 732 ) Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)
( 111 ) 209.956
( 732 ) Goodmills Magyarország Malomipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Komárom (HU)
( 111 ) 209.979
( 732 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)
( 111 ) 209.988
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 210.010
( 732 ) Bács-Vet Kft., Izsák (HU)
( 111 ) 210.015
( 732 ) Csillagvölgy Pincészet Kft., Villány (HU)
( 111 ) 210.132
( 732 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)
( 111 ) 210.133
( 732 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)
( 111 ) 210.233
( 732 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 210.234
( 732 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 210.238
( 732 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 210.241
( 732 ) CSERPES SAJTMŰHELY KFT., Kapuvár (HU)
( 111 ) 210.264
( 732 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)
( 111 ) 210.302
( 732 ) SIWAN 2006 Kft., Nagykovácsi (HU)
( 111 ) 210.370
( 732 ) Yanmar Holdings Co., Ltd., Osaka (JP)
( 111 ) 210.533
( 732 ) Astoria - Tisza Holding Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 210.546
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( 732 ) Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft., Nagykanizsa (HU)

( 111 ) 210.756
( 732 ) Amber IP Brands Sárl, Nyon (CH)
( 111 ) 210.774
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 211.006
( 732 ) Mondelez Hungária IP Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 211.071
( 732 ) Levespont Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 211.081
( 732 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 111 ) 211.852
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 211.931
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 211.981
( 732 ) Elpen Pharmaceuticals Co. Inc., Pikermi Attica (GR)
( 111 ) 212.776
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 212.777
( 732 ) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 215.057
( 732 ) Adamed Pharma S.A., Czosnów/Pienków (PL)
( 111 ) 216.703
( 732 ) Sportsdirect.com Retail Limited, Shirebrook (GB)
A rovat 185 darab közlést tartalmaz.
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Jogutódlás/Jogutódlás és képviseleti megbízás
( 111 ) 133.669
( 732 ) Innospec Performance Chemicals Europe Limited, Ellesmere Port, Chesire (GB)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 136.138
( 732 ) Tremco CPG Inc., Beachwood, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 136.139
( 732 ) Tremco CPG Inc., Beachwood, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 136.140
( 732 ) Tremco CPG Inc., Beachwood, Ohio (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 136.805
( 732 ) Souza Cruz Ltda, Rio de Janeiro (BR)
( 740 ) Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 160.624
( 732 ) Ropi Snack Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 161.530
( 732 ) RAMIRIS EUROPE Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 182.479
( 732 ) SOLITEINT Kozmetikum gyártó és forgalmazó, termelő és kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Fót
(HU)
( 111 ) 183.015
( 732 ) WebEye CZ s.r.o., Brno (CZ)
( 111 ) 183.749
( 732 ) SOLITEINT Kozmetikum gyártó és forgalmazó, termelő és kereskedelmi Kft., Fót (HU)
( 111 ) 189.429
( 732 ) Cafe Gloriosum Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 200.557
( 732 ) Marton-Somlai Barbara, Törökbálint (HU)
( 111 ) 203.401
( 732 ) Marton-Somlai Barbara, Törökbálint (HU)
( 111 ) 209.292
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( 732 ) KDVS Holding Zrt., Budaörs (HU)

( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 209.951
( 732 ) Goodmills Magyarország Malomipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Komárom, (HU)
( 740 ) Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr
( 111 ) 209.956
( 732 ) Goodmills Magyarország Malomipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Komárom (HU)
( 740 ) Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr
( 111 ) 214.550
( 732 ) WebEye CZ s.r.o., Brno (CZ)
( 111 ) 220.312
( 732 ) Amazon Technologies, Inc., Seattle, Washington (US)
( 740 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 226.582
( 732 ) Orkla Foods Cesko a Slovensko a.s., 277 32 Bysice (CZ)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
A rovat 19 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 134.424
( 732 ) General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Valencia, California (US)
( 740 ) Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 156.729
( 732 ) ConvaTec Inc., Skillman (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 174.915
( 732 ) World Wrestling Entertainment, Inc., Stamford, Connecticut (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 174.916
( 732 ) World Wrestling Entertainment, Inc., Stamford, Connecticut (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 174.918
( 732 ) World Wrestling Entertainment, Inc., Stamford, Connecticut (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
( 111 ) 177.709
( 732 ) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Japán törvényei szerint működő vállalat), Tokio (JP)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 111 ) 178.861
( 732 ) CMR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., Jundiái/SP (BR)
( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 183.015
( 732 ) WebEye CZ s.r.o., Brno (CZ)
( 111 ) 207.471
( 732 ) Norbi Update Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 207.472
( 732 ) Norbi Update Lowcarb Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 209.775
( 732 ) "SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)
( 740 ) Dr. Hunyadfalvi Balázs Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 111 ) 209.863
( 732 ) TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)
( 740 ) Dr. Fekti Ákos, Budaörs
( 111 ) 211.071
( 732 ) Levespont Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pfliegler Balázs Márk ügyvéd, Budapest
( 111 ) 212.853
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
( 111 ) 214.550
( 732 ) WebEye CZ s.r.o., Brno (CZ)
( 111 ) 218.885
( 732 ) ADEN Cosmetics Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 234.785
( 732 ) RICK's Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 237.129
( 732 ) Németh Abigél, Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 237.687
( 732 ) Skell Inc., Santa Monica, CALIFORNIA (US)
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 19 darab közlést tartalmaz.
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Képviselő név- és címváltozása
( 111 ) 115.242
( 732 ) Knorr-Bremse AG, München (DE)
( 111 ) 115.562
( 732 ) Levi Strauss & Co., San Francisco, Kalifornia (US)
( 111 ) 115.693
( 732 ) Levi Strauss & Co., San Francisco, Kalifornia (US)
( 111 ) 115.698
( 732 ) Levi Strauss & Co., San Francisco, Kalifornia (US)
( 111 ) 136.796
( 732 ) COMMAX CO., LTD., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)
( 111 ) 137.727
( 732 ) T.D. Williamson, Inc., Tulsa, Oklahoma (US)
( 111 ) 177.152
( 732 ) Tiffany and Company, New York, New York (US)
( 111 ) 177.263
( 732 ) Tiffany and Company, New York, New York (US)
( 111 ) 178.214
( 732 ) LEVI STRAUSS & CO. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Francisco, California (US)
( 111 ) 179.098
( 732 ) LEVI STRAUSS & CO. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Francisco, Kalifornia (US)
( 111 ) 181.948
( 732 ) Tiffany and Company (New York állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
A rovat 11 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 129.190
( 732 ) General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Valencia, California (US)
( 111 ) 129.191
( 732 ) General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Valencia, California (US)
( 111 ) 133.182
( 732 ) JANOME Corporation, Tokyo (JP)
( 111 ) 134.424
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( 732 ) General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Valencia, California (US)

( 111 ) 136.634
( 732 ) NANOLUX Kft., Csobánka (HU)
( 111 ) 136.784
( 732 ) TARKETT GDL SA, Lentzweiler (LU)
( 111 ) 136.796
( 732 ) COMMAX CO., LTD., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)
( 111 ) 139.285
( 732 ) Johnson & Johnson Consumer Holdings France, Issy Les Moulineaux (FR)
( 111 ) 144.090
( 732 ) General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Valencia, California (US)
( 111 ) 148.390
( 732 ) General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Valencia, California (US)
( 111 ) 173.791
( 732 ) Opinion Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 176.694
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 176.720
( 732 ) Delta Services Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 178.497
( 732 ) GOODY'S SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES, Spata, Attiki (GR)
( 111 ) 178.861
( 732 ) CMR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., Jundiái/SP (BR)
( 111 ) 206.477
( 732 ) KK KAVICS BETON KFT, Budapest (HU)
( 111 ) 206.845
( 732 ) Opinion Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 206.904
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.905
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.906
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.907
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
M1736

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 13. szám, 2022.07.14.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

( 111 ) 206.908
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.909
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.910
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.911
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.912
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.913
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.914
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.915
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 206.916
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 111 ) 208.603
( 732 ) Saint-Gobain Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisvörösvár (HU)
( 111 ) 208.620
( 732 ) HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 208.874
( 732 ) BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 208.928
( 732 ) NOÉ Állatotthon Alapítvány, Budapest (HU)
( 111 ) 209.060
( 732 ) Saint-Gobain Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisvörösvár (HU)
( 111 ) 209.870
( 732 ) Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Délegyháza (HU)
( 111 ) 209.876
( 732 ) Sára-Gulyás Gyöngyvér, Csobánka (HU)
( 111 ) 209.945
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

M1737

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 13. szám, 2022.07.14.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

( 111 ) 210.015
( 732 ) Csillagvölgy Pincészet Kft., Villány (HU)
( 111 ) 210.166
( 732 ) KK Kavics Beton Kft, Budapest (HU)
( 111 ) 210.457
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 210.474
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 210.475
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 210.476
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 210.477
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 210.774
( 732 ) Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 211.071
( 732 ) Levespont Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 213.862
( 732 ) KK Kavics Beton, Budapest (HU)
( 111 ) 216.192
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 216.197
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 217.146
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 217.173
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 217.174
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 217.830
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 218.885
( 732 ) ADEN Cosmetics Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 221.790
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( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

( 111 ) 221.791
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 234.538
( 732 ) Digital Art Museum ONE Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
A rovat 58 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Képviseleti megbízás
( 210 ) M 20 03631
( 731 ) VEGÁN-Manufaktúra Kft., Papkeszi (HU)
( 740 ) Dr. Nyikos György, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 210 ) M 22 00153
( 731 ) MVK Zrt, Miskolc (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 22 00923
( 731 ) GTT Communications, Inc., Mclean Virginia (US)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 210 ) M 10 03169
( 731 ) Birner Hungária Autóalkatrész Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 10 03170
( 731 ) Birner Hungária Autóalkatrész Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 10 03171
( 731 ) Birner Hungária Autóalkatrész Kft., Budapest (HU)
( 210 ) M 10 03172
( 731 ) Birner Hungária Autóalkatrész Kft., Budapest (HU)
A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 1.431.489
( 546 )

( 511 ) 8-9, 11-12, 14, 16, 18, 20-28, 35-38, 41-43, 45
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.471.290
( 546 )
( 511 ) 29-30
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.471.583
( 546 )

( 511 ) 3, 5, 16, 29-34
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.531.166
( 541 ) NOBIL GEST
( 511 ) 33
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.549.323
( 541 ) YOURS TRULY
( 511 ) 3-5, 8, 11, 16, 18, 21, 24, 26, 40-42, 44
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.621.365
( 546 )
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( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.652.387
( 546 )
( 511 ) 35
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.652.727
( 541 ) DOLCE MILK
( 511 ) 3
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.652.760
( 541 ) ZANIBAK
( 511 ) 5
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.652.856
( 546 )

( 511 ) 9, 16, 41
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.653.047
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.653.133
( 541 ) IAOB INTERNATIONAL AUTOMOTIVE OVERSIGHT BUREAU
( 511 ) 42
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.653.137
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( 546 )

( 511 ) 42
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.653.146
( 546 )

( 511 ) 29-33, 35
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.653.510
( 541 ) TORRES
( 511 ) 12
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.653.551
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.653.596
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.653.602
( 546 )
( 511 ) 38
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.653.658
( 541 ) BETTER THAN SUN
( 511 ) 3
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.653.665
( 541 ) ZALIBAK
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( 511 ) 5
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.653.681
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.653.702
( 546 )

( 511 ) 5, 30, 33
( 580 ) 2022.03.31.
( 450 ) GAZ 11/2022
( 111 ) 1.653.783
( 546 )
( 511 ) 12, 25
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.653.795
( 541 ) SPLY
( 511 ) 19
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.653.859
( 541 ) Callista
( 511 ) 3
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.653.948
( 541 ) NOVEXIA ENERGY
( 511 ) 9
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( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.042
( 546 )

( 511 ) 41
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.195
( 541 ) NEW IMMO HOLDING
( 511 ) 16, 35-36
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.260
( 546 )

( 511 ) 3, 35, 44
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.261
( 546 )

( 511 ) 3, 35, 44
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.262
( 541 ) THE ORDINARY BUFFET
( 511 ) 3, 35, 44
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.287
( 541 ) JAZETA
( 511 ) 5
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.363
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( 546 )

( 511 ) 9, 36, 42
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.475
( 546 )

( 511 ) 25, 35
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.586
( 546 )
( 511 ) 35
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.600
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.700
( 541 ) 4x4 terrain control
( 511 ) 12
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.722
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( 546 )
( 511 ) 3, 5, 35
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.816
( 546 )
( 511 ) 25, 35
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.851
( 546 )

( 511 ) 29-30
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.863
( 541 ) DockHolland
( 511 ) 35-39, 41-43, 45
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.872
( 541 ) Young Hearts
( 511 ) 10
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.654.920
( 546 )
( 511 ) 9, 41
( 580 ) 2022.04.07.
( 450 ) GAZ 12/2022
( 111 ) 1.655.221
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.655.270
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( 546 )

( 511 ) 24-25
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.655.272
( 541 ) Hi nova
( 511 ) 38
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.655.353
( 546 )
( 511 ) 11, 19-21
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.655.362
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.655.376
( 546 )

( 511 ) 5, 30, 32
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.655.377
( 541 ) CEDEVITA FRESH DOSE OF 9 VITAMINS
( 511 ) 5, 30, 32
( 580 ) 2022.04.14.
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( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.655.549
( 541 ) TABLEAU
( 511 ) 9, 41-42
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.655.751
( 541 ) 2DY4
( 511 ) 9, 18, 25
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.655.781
( 546 )
( 511 ) 3, 5, 10, 35, 44
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.655.800
( 546 )

( 511 ) 36
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.655.857
( 541 ) CHAMPIGNONS LEAGUE
( 511 ) 30
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.655.893
( 541 ) DermaDry Technology
( 511 ) 3
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.656.279
( 546 )

( 511 ) 32
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( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.656.376
( 541 ) ONCO-SLEEVE
( 511 ) 10
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
( 111 ) 1.656.472
( 541 ) Vollgas
( 511 ) 30
( 580 ) 2022.04.14.
( 450 ) GAZ 13/2022
A rovat 59 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 1.082.248
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 1.161.001
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 1.552.810
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 1.629.052
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 1.629.330
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 1.629.391
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 1.629.507
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 1.629.542
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 1.629.826
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 1.629.827
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 1.630.169
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 1.630.324
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 1.630.356
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 1.630.409
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 1.630.430
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 1.630.436
( 151 ) 2022.07.01.
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( 111 ) 1.630.527
( 151 ) 2022.07.01.
( 111 ) 477.455E
( 151 ) 2022.07.01.
A rovat 18 darab közlést tartalmaz.
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