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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 21 02376
( 220 ) 2021.06.15.
( 731 ) Futureal Prime Properties Ingatlanfejlesztő Zártkörű Esernyőalap - Futureal Prime Properties One
Ingatlanfejlesztő Részalap, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
43

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 21 02915
( 220 ) 2021.07.29.
( 731 ) ASPIAG Management AG, Widnau (CH)
( 740 ) Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; aludttej; erjesztett tejes italok
étkezési célra; fermentált sült tej; kefir; kókuszdió tej alapú italok; kókusztej; kókuszvaj; magas fehérje tartalmú
tej; mandulatej; mandulatej alapú italok; margarin; milk shake-ek; mogyorótej; mogyoróvaj; növényi alapú
tejszín; rizstej; sűrített tej; szójatej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor;
tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermékek); tejtermékek; túró; vajkrém; zabtej;
étkezési olajok és zsírok; fűszervajak.
30

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

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

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.
33

Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

35

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

( 210 ) M 21 03070
( 220 ) 2021.08.23.
( 731 ) Simon Mária, Gyomaendrőd (HU)
( 546 )
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Masszázs waxok; masszázs olajok- és tejek; masszázsgyertyák kozmetikai célokra; testápolási cikkek.

Masszázs készülékek; masszírozó berendezéssel felszerelt terápiás készülékek; masszázsgolyók; thermo

masszázspárnák; vibromasszázs készülékek.
41

Oktatás; nevelés; szakmai képzés; masszázs tanfolyamok szervezése; masszázsoktatás.

44

Emberi egészségügyi szolgáltatások; terápiás testkezelések; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások;

kozmetikai testkezelések; szépségápolási tanácsadás.
( 210 ) M 21 03354
( 220 ) 2021.09.22.
( 731 ) ExResearch and Development Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Csaba Anita Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ExRFIDTAG
( 511 ) 9

Címkék integrált RFID-chipekkel; rádiófrekvenciás azonosítással működő (RFID) olvasók; rádiófrekvenciás

azonosító (RFID) címkék, elektronikus jeladók, jeladó-vevő készülékek, rádiófrekvenciás jeladók, vezeték nélküli
adókészülékek, tesztelő és minőségellenőrző eszközök, robbanásveszélyes térben alkalmazható rádiófrekvenciás
jeladó.
( 210 ) M 21 03414
( 220 ) 2021.09.23.
( 731 ) Italköz Kft., Telki (HU)
( 541 ) BORIRODA
( 511 ) 33

Borok.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 03589
( 220 ) 2021.10.15.
( 731 ) Salt Pay Co Limited, Grand Cayman, One Nexus Way, Camana Bay (KY)
( 300 ) V0121287 2021.04.15. IS
( 740 ) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Szoftverek; alkalmazásszoftverek; hardverek és platformok, beleértve a kereskedelemmel,

e-kereskedelemmel, fizetéssel, e-fizetéssel, faktoringgal, kereskedői hitelezéssel, fogyasztási hitelszolgáltatással,
rendelési szolgáltatásokkal, készletgazdálkodással, szállítással, kézbesítéssel, ügyfélszolgálattal,
ügyfélkapcsolat-kezeléssel, üzleti menedzsmenttel, üzleti optimalizálással, reklám és marketinggel
kapcsolatosakat; értékesítési hely szoftver; alkalmazás szoftver; hardver és platformok; hardver, terminálok és
készülékek értékesítési helyszíni fizetésekhez; érintés nélküli fizetésekhez és e-fizetésekhez, beleértve azokat is,
amelyek SIM-kártyákat, szkennereket és nyomtatókat tartalmaznak; elektronikus értékesítési pontok rendszerei;
kódolt intelligens kártyák.
35

Üzleti, e-kereskedelmi adminisztráció, menedzsment szolgáltatások és marketing szolgáltatások,

nevezetesen fizetésekhez, e-fizetésekhez, értékesítési pontokhoz és ezekhez kapcsolódó szoftverekhez kapcsolódó
szolgáltatások; készletgazdálkodási szolgáltatások; rendelési szolgáltatások mások számára és számítógépes
készletrendelés, beleértve az automatikus újrarendelést is; üzleti adminisztráció és menedzsment a szállítás és a
kézbesítés területén; marketing és promóció; ügyfélkapcsolati menedzsment és üzleti optimalizálási
szolgáltatások; ügyfélhűség és ösztönző rendszerek kezelése; a fentiekkel kapcsolatos információk,
ügyfélszolgálat, támogatás és tanácsadás biztosítása.
36

Értékesítési pontos és érintésmentes fizetési tranzakciós szolgáltatások; az értékesítési helyszíni fizetések, az

érintés nélküli fizetések, az e-fizetések és az értékesítési helyek tranzakcióinak feldolgozásának biztosítása;
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faktoring szolgáltatások; kereskedelmi hitelezési és fogyasztási hitelszolgáltatások, a fentiekkel kapcsolatos

információk, ügyfélszolgálat, támogatás és tanácsadás biztosítása.
42

Szoftveres szolgáltatások, nevezetesen szoftver tervezése, létrehozása, telepítése, frissítése, karbantartása és

műszaki támogatása a kereskedelem, az e-kereskedelem, az üzleti optimalizálás, az üzleti támogatás, a fizetések,
az e-fizetések, a pénzügyi szolgáltatások, a faktoring, a kereskedelmi hitelezés, a fogyasztói hitel, rendelési
szolgáltatások, készletgazdálkodás, szállítás, kézbesítés, ügyfélszolgálat, ügyfélkapcsolat-kezelés, reklám és
marketing területén; hardver szolgáltatások, nevezetesen, kereskedelemmel, e-kereskedelemmel, üzleti
optimalizálással, üzleti támogatással, fizetéssel és e-fizetéssel kapcsolatos készülékek és terminálok tervezése,
létrehozása, karbantartása és frissítése; információ, tanácsadás és támogatás biztosítása a fentiekkel kapcsolatban.
( 210 ) M 21 04153
( 220 ) 2021.12.08.
( 731 ) Rókusfalvy Birtok Kft., Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 21 04158
( 220 ) 2021.12.09.
( 731 ) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) JNTL CONSUMER HEALTH
( 511 ) 3

Gyógyszermentes arc- és testápoló termékek, úgymint tisztítószerek, testápolók, krémek, eldobható, vegyi

anyagokkal vagy vegyületekkel impregnált törlőkendők a személyi higiéniához, törlőkendők és betétek,
bőrradírok, hidratáló krémek és fényvédő krémek; arcmaszkok; arcpakolások; öregedésgátló krémek és
gyógyszermentes öregedésgátló szérumok; borotvazselé; napvédő krém, azaz naptej; gyógyszermentes mellkasi
bedörzsölő krémek, nem orvosi vagy terápiás felhasználáshoz; gyógyszermentes pelenkakiütés elleni testápolók,
kenőcsök és krémek; kozmetikumok, úgymint bronzosító, ajakceruza, szájfény, ajakbalzsam, ajakfesték és
ajakalapozó, folyékony alapozó, kompakt alapozó és arcpúder, szempillaspirál, szemhéjfesték, szemceruza,
sminkeltávolító; hajápoló készítmények; hajápoló termékek, úgymint samponok, kondicionálók, zselék, habok,
spray-k, hajápolók, szérumok, kenőcsök, balzsamok, puhítószerek, táplálók, olajok és gyógyszermentes
helyreállító kezelések; baba piperecikkek, úgymint babaolaj; babapúder; testápoló; bőrápoló; hajsamponok és
kondicionálók; hajkifésülő szerek; baba kölni; vattapamacsok személyes használatra; előnedvesített
mosdókendők; gyógyszermentes szájvíz; gyógyszermentes feloldódó lapocskák szájápolásra; gyógyszermentes
leheletfrissítő feloldódó lapocskák; gyógyszermentes leheletfrissítők; fogkrém.
5

Ragtapaszok; sebkötözőszerek, úgymint ragtapaszok, gézpárnák, gézszivacsok, orvosi ragasztószalag, pólyák

és kötszerek bőrsérülésekhez; elsősegélycsomagok; antibiotikumok égési sérülések, általános és helyi bakteriális
és vírusos fertőzések kezelésére; helyi fertőtlenítő spray a fertőzések elleni védekezéshez és a
fájdalomcsillapításhoz; gyógyszeres ajakápoló készítmények; antiszeptikus és antibakteriális készítmények
sebkezeléshez; orvosi tisztítószerek a sebgyógyításhoz; kézfertőtlenítő és fertőtlenítő készítmények; gyógyszeres
bőrápoló készítmények a pattanások kezelésére; gyógyszerkészítmények integumentális állapotok kezelésére,
úgymint, testápolók, zselék, bőrápoló oldatok; gyógyszeres bőrápoló készítmények, úgymint testápolók, gélek,
ionizálók, tisztítószerek, hidratálók, hámlasztók, olajok és ionizálók; gyógyszeres napozó készítmények, úgymint
napfény blokkolók, napvédő készítmények és naptejek; gyógyszeres bőrápoló készítmények az ekcéma
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kezelésére; gyógyszeres öregedésgátló bőrápoló készítmények; gyógyszeres pelenka kiütés elleni krém;

vitaminok; vitamincseppek; gumicukor vitaminok; torokfertőtlenítő tabletták; a torokfájás enyhítésére szolgáló
készítmények; köhögéscsillapító szirup; köhögéscsillapító készítmények; étrend-kiegészítők és
táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők az immunrendszer támogatására; természetes alvássegítő készítmények;
csecsemők bélgázosodásának és gyomorpanaszainak kezelésére szolgáló grippervíz-készítmények; orrmelléküreg
dugulás kezelésére szolgáló készítmények; étrend-kiegészítő az emésztés elősegítésére; probiotikus
étrend-kiegészítők; orrspray készítmény; gyógyszerkészítmények a felső légúti tünetek enyhítésére és
megelőzésére; orr duzzanatának csökkentésére szolgáló szerek; gyógyfürdőkúra készítmény az irritált, viszkető,
gyulladt bőr megnyugtatására és enyhítésére; gőzfürdő termékek a megfázás kezelésére; fájdalomcsillapítók;
antihisztaminok; allergia kezelésére szolgáló készítmények; nyugtatók; orrmelléküreg dugulás kezelésére
szolgáló készítmények; helyi fájdalomcsillapítók; viszketés elleni gélek és krémek; gyógyszeres szájvíz;
szemészeti készítmények; szemcseppek; gyógyszerészeti hasmenés elleni készítmények; gyógyszerkészítmények,
úgymint savcsökkentők és savlekötők a gyomor-bélrendszeri rendellenességek kezelésére; dohányzásról való
leszokást elősegítő gyógyszerkészítmények; gyógyszerészeti eszközök, vagyis a dohányzásról való leszokáshoz
használatos szájspray-k; gyógyszeres hajnövesztő szerek.
10

Orvosi eszköz és készülék bőrbetegségek kozmetikai és orvosi kezelésére; öntapadós kompressziós

kötszerek orvosi célokra; melegítő vagy hűsítő csomagocskák terápiás célokra; hőleadást elősegítő pakolások
terápiás célokra.
21

Fogselyem, fogköztisztítók, utántöltők fogselyemhez; fogkefék.

35

Fogyasztói termékinformációk biztosítása bőr- és hajápolással, fényvédelemmel, wellnesszel, egészséggel

és egészséges életmóddal, fitnesszel, táplálkozással és életmód-wellnesszel kapcsolatban; bőr- és hajápolási
termékekkel, fényvédő termékekkel, fogászati termékekkel, köhögés kezelésére szolgáló termékekkel, megfázás
kezelésére szolgáló termékekkel, allergia kezelésére szolgáló termékekkel, táplálkozási termékekkel kapcsolatos
online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások.
41

Oktatási szolgáltatások, amelyek online programok lebonyolítása a szépség, az egészségügy, a terhesség, a

gyermeknevelés, a babagondozás és a gyermekgondozás területén, valamint az ezekkel terjesztett nyomtatható
oktatási anyagok a bőrről és az egészségügyről; nem letölthető oktatási anyagok biztosítása cikkek és
prospektusok formájában a szépség és egészségügy területén; online, nem letölthető kiadványok biztosítása
szépségápolással és egészséggel kapcsolatos cikkek, hírlevelek és blogok formájában.
42

Termékkutatás és -fejlesztés a szépség, wellness, allergia, nevelés, gyermekgondozás, babaápolás és

egészségügyi termékek területén.
44

Információnyújtás a fogyasztói termékek, szépségápolás, egészségügy, wellness, allergia, táplálkozás,

terhesség, gyermeknevelés, babagondozás és gyermekgondozás területén.
( 210 ) M 21 04276
( 220 ) 2021.12.19.
( 731 ) Szabó Marcell, Miskolc (HU)
( 541 ) Juventus Rádió
( 511 ) 38

Rádióadás.

( 210 ) M 21 04282
( 220 ) 2021.12.20.
( 731 ) Hossein Janpour, Teherán (IR)
( 740 ) Dr. Tóth T. Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
6

Nem nemesfémek es ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti
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vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek es fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

es csővezetékek; páncélszekrények; hordócsapok fémből; padlóburkolatok fémből (1); burkolólapok fémből,
épületekhez; rézgyűrűk; sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban (1); rézhuzal, nem szigetelt; sárgaréz,
nyers vagy félig megmunkált állapotban (2); ércek.
7

Csapágyak [gépalkatrészek]; tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (1); csapágybakok,

csapágykonzolok gépekhez csapágyak sebességváltók tengelyéhez; csapágyak [gépalkatrészek]; szíjak gépekhez;
hengerfejek motorokba; hengerek gépekhez; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez; védőlapok, védőpajzsok
[gépalkatrészek] (1);olajfinomító gépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók es
erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi müködtetésű mezőgazdasági
eszközök, keltetőgépek.
8
11

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

17

Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám es ezek pótanyagai, tengelykapcsoló betétek; félig

megmunkált fékbetét anyagok; hengertömítések; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- es
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.
20

Bútorok, tükrök, keretek; kartotéktartó szekrények (1); kartotéktartó szekrények (2); zuhanyülőkék;

asztalok; asztalok fémből; asztallapok (2); székek [ülések]; tükörcsempék; irodabútorok; ajtócsukók (nem
elektromos, nem fémből).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 22 00082
( 220 ) 2022.01.11.
( 731 ) Burget Péter Kornél, Budapest (HU)
( 740 ) Meiszner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vitalissimo
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.
5

Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

32

Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

( 210 ) M 22 00122
( 220 ) 2022.01.14.
( 731 ) HGY Invest Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

Borok.

41

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

( 210 ) M 22 00203
( 220 ) 2022.01.23.
( 731 ) Hamvas Brigitta, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Balázs Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
M1839

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 15. szám, 2022.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 541 ) GHOO
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 22 00208
( 220 ) 2022.01.24.
( 731 ) Dr. Kalmár Mendel Gergely Kornél, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Elixírek (gyógyászati készítmények); étrend-kiegészítő enzimek; növényi kivonatok gyógyszerészeti

felhasználásra; oldatok, folyatékok gyógyszerészeti használatra.
30

Gabona készítmények.

31

Friss fokhagyma.

( 210 ) M 22 00228
( 220 ) 2022.01.25.
( 731 ) CEG. Central Europe Gate Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Samman Anas, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Rizs.

( 210 ) M 22 00393
( 220 ) 2022.02.10.
( 731 ) Egri Katalin Ágota, Veresegyház (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé; tea; cukor; nádcukor; csokoládé; édességek, beleértve a kávé, kakaó, mandula és mogyoró alapú

édességeket is.
35

Kávé, tea, cukor, nádcukor, cukorka, csokoládé, édességek; beleértve a kávé, kakaó, mandula és mogyoró

alapú édességek kis- és nagykereskedelme, beleértve az interneten történő kereskedelmet is.
( 210 ) M 22 00498
( 220 ) 2022.02.18.
( 731 ) HN MONDA BISZTRÓ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hevér Judit, Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 22 00591
( 220 ) 2022.03.01.
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( 731 ) Labát Krisztián, Bag (HU)

( 740 ) Dr. Gyöngy Mónika, Kartal
( 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.
( 210 ) M 22 00701
( 220 ) 2022.03.10.
( 731 ) B2R Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft., Páty (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási

szolgáltatások; állatokkal kapcsolatos sportesemények és versenyek szervezése; edzési, sportolási létesítmények
foglalása; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő sportesemények lebonyolítása; közösségi
sportrendezvények szervezése; létesítmények biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények
biztosítása sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; létesítmények biztosítása sport
klubok részére; létesítmények rendelkezésre bocsátása sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai versenyekhez és
díjátadókhoz; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sport klub szolgáltatások;
sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények
megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények működtetése;
sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése;
sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztató
szolgáltatások sportesemények formájában; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; kutyakiállítások,
kutyabemutatók.
43

Szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; üdülési szállás biztosítása; átmeneti

szálláskiadás.
( 210 ) M 22 00703
( 220 ) 2022.03.10.
( 731 ) B2R Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft., Páty (HU)
( 541 ) DogFlow
( 511 ) 41

Sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása;
sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok;
sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportversenyek
és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és
lebonyolítása; sportpályák bérbeadása; sportrendezvényeken használt felszerelések kölcsönzése.
43

Szállásbiztosítás nyaralók számára; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; üdülési szálláshely

biztosítása; üdülési szálláshelyek biztosítása.
( 210 ) M 22 00710
( 220 ) 2022.03.11.
( 731 ) Wéberné Gál Bernadett Éva, Ellend (HU)
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( 546 )

( 511 ) 21

Asztaldíszek.

( 210 ) M 22 00712
( 220 ) 2022.03.12.
( 731 ) Stubenvoll Péter, Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Korrepetálás; magánórák adása a matematika területén; magánórák adása a mértan területén; oktatóvideók

készítése; DVD- és CD-ROM filmgyártás; eredeti felvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása;
filmgyártás oktatási célokra; hang- és/vagy videofelvételek készítése; oktatási beszámolók készítése; oktatási célú
hang- és videofelvételek készítése; angol nyelvű oktatási szolgáltatások; felső tagozatosok oktatása; képzés és
oktatás; középiskolai oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok
terjesztése; online, nem letölthető videók biztosítása; online távoktatási szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00721
( 220 ) 2022.03.16.
( 731 ) Novel Food Kft., Gyula (HU)
( 546 )
( 511 ) 18

Ernyők, esernyők; napernyők.

25

Rövidnadrágok, sortok; pamut rövidnadrágok.

26

Hímzések ruházati cikkekhez, hímzett szövetek.

32

Ale [angol sör]; ipa (indiai pale ale sörök); kávé ízű ale sör; pale ale világos sör; alacsony alkoholtartalmú

sörök; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; árpabor [sör]; ásványi anyagokkal dúsított sörök; bock
sör; búzasör; citromos sör [shandy]; porter [sör]; malátasör; malátacefre; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; kvasz
[alkoholmentes ital]; kézműves sörök; kávé ízű sör; ízesített sörök; fekete sör [pörkölt maláta sör]; gluténmentes
sör; stout [erős barna sör]; sörutánzat; sörök; sörcefre; söralapú koktélok; sör és alkoholmentes sör; sör alapú
italok; saison sör; alkoholmentes malátaitalok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; fagyasztott
gyümölcsalapú italok; ízesített szénsavas italok.
35

Egyéni reklámok elkészítése mások számára; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott

marketing szolgáltatások; digitális reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; nyomdaipari termékek
megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok
megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklám- és marketingszolgáltatások.
( 210 ) M 22 00722
( 220 ) 2022.03.17.
( 731 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3
5

Kozmetikai szerek, termékek.
Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati termékek, készítmények; gyógyszerek humángyógyászati

használatra, vagy állatorvosi célokra; váz- és izomrendszeri, valamint ízületi betegségek kezelésére szolgáló
gyógyszerek; ízületi és izomfájdalmak kezelésére szolgáló gyógyszerek; gyulladásgátló és reuma-elleni
gyógyszerek; étrend-kiegészítók emberek és állatok számára; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz
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adaptált diétás élelmiszerek; speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek.

10

Gyógyászati készülékek és eszközök; gyógyászati segédeszközök; orvostechnikai eszközök.

( 210 ) M 22 00724
( 220 ) 2022.03.17.
( 731 ) BIOFILTER Zrt., Törökbálint (HU)
( 541 ) Biofilter Zrt. Körforgásban a környezetért
( 511 ) 29

Étkezési olajok; étkezési olajok ételek elkészítéséhez; canola olaj, repceolaj; olajkeverék [étkezési]; növényi

olajok étkezési célra; olajok, étkezési; napraforgóolaj, étkezési; növényi zsírok étkezési felhasználásra; növényi
zsírok főzéshez; zsírok, étkezési; pálmaolaj táplálkozási használatra.
39

Áruszállítás és raktározás; áruszállítás és tárolás; folyékony hulladék begyűjtése; hulladék szállítása

hulladéklerakó helyekre; hulladékszállítási szolgáltatások; hulladéktároló konténerek, tartályok bérbeadása;
hulladéktárolás.
40

Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladék újrahasznosítás; hulladék újrahasznosításával kapcsolatos

tájékoztatás; hulladékanyagok kezelése; hulladékanyagok kezelése a környezetszennyezés-szabályozás terén;
hulladékból visszanyert anyagok kezelése; hulladékkezelés; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékkezelés
[újrahasznosítás]; hulladékkezelési szolgáltatások [újrahasznosítás]; hulladékmegsemmisítés; hulladékok és
újrahasznosítható anyagok szétválasztása; hulladékok kezelése [átalakítása].
( 210 ) M 22 00750
( 220 ) 2022.03.18.
( 731 ) Gombás Tibor, Nadap (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Arcápolási szolgáltatások; cérnaszálas szemöldökszedési szolgáltatások; kozmetikai arckezelési

szolgáltatások; kozmetikai arckezelés; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai sminkelési szolgáltatások;
kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai termékek felvitele az arcra; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; lézeres bőrfiatalító szolgáltatások; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; lézeres szőrtelenítési
szolgáltatások; mikropigmentációs szolgáltatások; online sminktanácsadási szolgáltatások; smink szolgáltatások;
sminkelési tanácsadás és annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások;
sminktanácsadási szolgáltatások online vagy személyesen; szemöldök-festési szolgáltatások;
szemöldök-formázási szolgáltatások; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; szemöldökfestési szolgáltatások;
szempilla-festési szolgáltatások; szempilla-hosszabbítási szolgáltatások; szempillafestési szolgáltatások;
szempillagöndörítő szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén; szépségápolás;
szépségápolás emberek részére; szépségszalonok; szépségszalonok szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás;
színelemzés [kozmetikai szolgáltatások]; barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; gyantás
szőrtelenítés; gyantázási szolgáltatások szőr eltávolítására embereknek; gyógyfürdőben nyújtott szépségápolási
szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek számára; kozmetikai
arckezelési szolgáltatások; kozmetikai kezelés; kozmetikai kezelések; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai
szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai arcápoló szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat; szépségápolási kezelések;
szépségápolási tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos
tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos információnyújtás;
szépségszalon szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szőrtelenítés elektrolízissel; szőrtelenítő kezelések;
szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás a test- és
szépségápolás területén; tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; tanácsadási
szolgáltatások a sminkelés területén; tartós smink szolgáltatások; tartós szempillagöndörítési szolgáltatások;
testszőrzet-eltávolítással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő
szolgáltatások.
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( 210 ) M 22 00781
( 220 ) 2022.03.22.
( 731 ) Nádudvari Élelmiszer Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nádudvar (HU)
( 740 ) Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
( 210 ) M 22 00787
( 220 ) 2022.03.23.
( 731 ) Central Chemical Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Fagyálló anyagok; fagyálló folyadékok; tisztító vegyszerek; vegyi adalékanyagok; vegyi adalékanyagok

víztisztításhoz; fagyás elleni adalékanyagok; vegyi adalékanyagok lerakódás megakadályozására; vegyi
adalékanyagok zavarosság megakadályozására; vegyi adalékanyagok fagyás elleni védelemhez;
fémtartósítószerek [vegyi]; fémek bevonására használt vegyszerek; fémkonzerválók [vegyszer]; fémek kezelésére
használt vegyszerek; fémfelületek kezeléséhez használt vegyszerek; vegyi készítmények lerakódások
eltávolítására fémekről; vegyi készítmények korrózió meggátlására; korrózióállóságot fokozó kezelésre használt
vegyszerek; korrózió megakadályozására használt vegyi adalékok fűtőanyagokhoz; korrózió megelőzésére
szolgáló vegyi anyagok; impregnálószerek; fagyálló vegyszerek; vegyszerek tisztítóhatás-fokozók formájában;
hűtőanyagok; vegyi adalékanyagok hűtőanyagokhoz; vízkőképződést gátló vegyi készítmények vízzel működő
hűtő- és fűtőrendszerekben; fűtőrendszerekhez és hűtőrendszerekhez használt öblítőszerek.
3

Tisztítószerek; tisztító folyadékok; tisztító oldatok; tisztítóspray-k; vegyi tisztítókészítmények háztartási

célokra; tisztítóanyagok fémekhez; vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra;
tisztító zselék; tisztító hab; tisztítóolajok; tisztítóbalzsamok; tisztító habok; tisztító krémek; ammónia
[tisztítószer]; maró tisztítószerek; emulgeáló oldószeres tisztítók; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra.
6

Fém szeparációs tartályok, elválasztó tartályok; folyadéktárolók [tartályok] fémből; gáztároló tartályok

fémből; üresen árusított acéltartályok; tárolók [fémszerkezetek]; fémtartályok, tároló hordók; ivóvíz tárolók
fémből; fém víztárolók [szerkezetek]; acél tágulási tartályok; szénacél tartályok, tárolók.
11

Hőszivattyúk, hőpumpák; levegő hőszivattyús vízmelegítők; energia feldolgozására szolgáló hőszivattyúk,

hőpumpák; melegvizes bojlerek; kazánok, bojlerek; háztartási bojlerek; elektromos bojlerek, vízmelegítők;
kazánok, bojlerek fűtőrendszerekben való használatra; elektromos bojlerek, kazánok központi fűtési
rendszerekhez; bojlerek, kazánok melegvíz-szolgáltató berendezésekhez; központi fűtési berendezések részét
képező kazánok, bojlerek; akkumulációs bojlerek; kazánok, bojlerek fűtőberendezésekhez; berendezések
központi fűtéshez; elektromos melegítő-tárolók; elektromos vízmelegítő készülékek; elektromosan melegített
forróvizes tartályok; forróvizes berendezések; forróvíztartályok; fűtőberendezések tárolókhoz, tartályokhoz;
fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek és -berendezések; gázbojlerek
vízmelegítéshez; gázkazánok, gázbojlerek; gáztüzelésű vízmelegítők; gázzal működő vízmelegítők háztartási
célokra; tárolós vízmelegítők; vízforraló kazánok; vízmelegítők és bojlerek, kazánok; vízmelegítők; vízmelegítő
berendezések; puffertárolók; rozsdamentes acél puffertárolók; zománcozott használati melegvíz tárolók;
rozsdamentes acél használati melegvíz tárolók; indirekt tárolók; hűtőtartályok [gáz]; gázhűtő berendezések;
gázüzemű fűtőberendezések; gázégető berendezések; gázüzemű hőgenerátorok; gáztüzelésű kazánok; gáztüzelésű
fűtőberendezések; gázmelegítő berendezések; szikragyújtók gázkészülékekhez; fűtőberendezések gáznemű
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fűtőanyagokhoz; gázüzemű központi fűtőberendezések; gázüzemű helyiségfűtő berendezések; gázbojlerek

[kivéve gépalkatrészek]; gáztüzelésű térfűtő berendezések; gáztüzelésű térfűtő készülékek; gáztüzelésű
helyiségfűtő berendezések; gázfűtésű vízmelegítők [háztartási használatra]; gázkazánok központi fűtési
rendszerekhez; gáztüzelésű kazánok háztartási melegvíz előállítására; elzárószelepek, mint gázkészülékek
biztonsági részei; elzárócsapok, mint gázkészülékek biztonsági készülékei; szabályozó és biztonsági tartozékok
gázvezetékekhez; égők, égőfejek gáz kazánegységekben történő elégetésére; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek
háztartási központi fűtéshez; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek háztartási melegvíz rendszerekhez; hőcserélők;
hőcserélők központi fűtési célokra; hőkezelő berendezések; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőtárolók;
hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; hővisszanyerő berendezések; vízhűtők; vízlágyítók;
víztisztítók; vízkezelő berendezések vízlágyításra; vízkezelő berendezések víztisztításra; vízszűrő berendezések;
vízszűrő készülékek; vízkezelő berendezések; vízkezelő egységek; vízkezelő készülékek; vízszűrő egységek;
vízhűtő berendezések; vízhűtő készülékek; vízlágyító egységek; víztisztító készülékek; víztisztító berendezés;
víztisztító szűrők; vízlágyítók [készülékek]; ipari víztisztítók; vízszabályozó berendezések; vízszabályozó
szelepek; szűrők víztisztítókhoz; vízkezelő egységek víz levegőztetéséhez és keringetéséhez; szűrőpatronok
[vízkezelő berendezések]; ozmózisos vízkezelő berendezések; szűrők vízellátó berendezésekhez; automata
vízelosztó berendezések; vízelosztó szerelvények fűtéshez; légtelenítők vízelosztó berendezésekhez; ipari
víztisztító berendezések; membrános víztisztító berendezések; vízszűrésre szolgáló membránok; víztisztítók
háztartási célokra; klórozó egységek vízkezeléshez; szűrőkészülékek vízszolgáltató berendezésekhez; légtelenítők
vízszolgáltató készülékekhez; víz mésztelenítésére szolgáló berendezések; vezetékes víz tisztító berendezések;
háztartási vezetékes víz szűrők; vízszűrő eszközök [kivéve gépek]; vízszűrő berendezések ipari használatra;
vízszűrő berendezések háztartási használatra; üresen árusított vízszűrő palackok; szűrőelemek vízellátó tartályok
légtelenítőihez; membránszűrő egységek vízkezelő készülékekhez; vízlágyító készülékek és berendezések;
víztisztító készülékek és gépek; vízmelegítők [melegvíz ellátó rendszerekhez]; elektromos víztisztítók háztartási
célokra; vízkezelésre használt ionizáló berendezések; fordított ozmózisos membránszűrők vízkezeléshez;
berendezések vízszolgáltatás vezérlésére, ellenőrzésére; ultraibolya sterilizáló készülékek [vízkezelő
berendezések]; vegyi sterilizáló készülékek [vízkezelő berendezések]; fordított ozmózis szűrőegységek [vízkezelő
berendezések]; hőszabályozó szelepek [vízellátó berendezések részei]; elektromos víztisztító szűrők [nem gépek];
víztisztító, sótlanító és szabályozó berendezések; áramlásgátlók reverz ozmózisos víztisztító egységekhez; ivóvíz
előállítására szolgáló víztisztító egységek; elektromos víztisztító szűrők háztartási célokra; reverz ozmózist
alkalmazó vízsótalanító berendezések; égők, kazánok és fűtő/melegítőkészülékek; hűtőberendezés; hűtőtartályok
[elektromos]; hűtőberendezések és -felszerelések; nyomás alatti víztározók; nyomás alatti víztartályok;
nyomástartó tartályok sterilizáláshoz; víztárolók; fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőberendezések; elektromos
fűtőelemek; elektromos fűtőtestek; elektromos fűtőszálak; fűtőbojlerek/-kazánok; elektromos fűtőberendezések;
fűtő berendezésekhez használt hűtőbordák; folyadékhűtő készülékek; folyadékhűtő berendezések; folyadékhűtő
készülékek alkatrészei; folyadékhűtő berendezések alkatrészei.
( 210 ) M 22 00788
( 220 ) 2022.03.23.
( 731 ) Central Chemical Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Fagyálló anyagok; fagyálló folyadékok; tisztító vegyszerek; vegyi adalékanyagok; vegyi adalékanyagok

víztisztításhoz; fagyás elleni adalékanyagok; vegyi adalékanyagok lerakódás megakadályozására; vegyi
adalékanyagok zavarosság megakadályozására; vegyi adalékanyagok fagyás elleni védelemhez;
fémtartósítószerek [vegyi]; fémek bevonására használt vegyszerek; fémkonzerválók [vegyszer]; fémek kezelésére
használt vegyszerek; fémfelületek kezeléséhez használt vegyszerek; vegyi készítmények lerakódások
eltávolítására fémekről; vegyi készítmények korrózió meggátlására; korrózióállóságot fokozó kezelésre használt
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vegyszerek; korrózió megakadályozására használt vegyi adalékok fűtőanyagokhoz; korrózió megelőzésére

szolgáló vegyi anyagok; impregnálószerek; fagyálló vegyszerek; vegyszerek tisztítóhatás-fokozók formájában;
hűtőanyagok; vegyi adalékanyagok hűtőanyagokhoz; vízkőképződést gátló vegyi készítmények vízzel működő
hűtő- és fűtőrendszerekben; fűtőrendszerekhez és hűtőrendszerekhez használt öblítőszerek.
3

Tisztítószerek; tisztító folyadékok; tisztító oldatok; tisztítóspray-k; vegyi tisztítókészítmények háztartási

célokra; tisztítóanyagok fémekhez; vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra;
tisztító zselék; tisztító hab; tisztítóolajok; tisztítóbalzsamok; tisztító habok; tisztító krémek; ammónia
[tisztítószer]; maró tisztítószerek; emulgeáló oldószeres tisztítók; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra.
6

Fém szeparációs tartályok, elválasztó tartályok; folyadéktárolók [tartályok] fémből; gáztároló tartályok

fémből; üresen árusított acéltartályok; tárolók [fémszerkezetek]; fémtartályok, tároló hordók; ivóvíz tárolók
fémből; fém víztárolók [szerkezetek]; acél tágulási tartályok; szénacél tartályok, tárolók.
11

Hőszivattyúk, hőpumpák; levegő hőszivattyús vízmelegítők; energia feldolgozására szolgáló hőszivattyúk,

hőpumpák; melegvizes bojlerek; kazánok, bojlerek; háztartási bojlerek; elektromos bojlerek, vízmelegítők;
kazánok, bojlerek fűtőrendszerekben való használatra; elektromos bojlerek, kazánok központi fűtési
rendszerekhez; bojlerek, kazánok melegvíz-szolgáltató berendezésekhez; központi fűtési berendezések részét
képező kazánok, bojlerek; akkumulációs bojlerek; kazánok, bojlerek fűtőberendezésekhez; berendezések
központi fűtéshez; elektromos melegítő-tárolók; elektromos vízmelegítő készülékek; elektromosan melegített
forróvizes tartályok; forróvizes berendezések; forróvíztartályok; fűtőberendezések tárolókhoz, tartályokhoz;
fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek és -berendezések; gázbojlerek
vízmelegítéshez; gázkazánok, gázbojlerek; gáztüzelésű vízmelegítők; gázzal működő vízmelegítők háztartási
célokra; tárolós vízmelegítők; vízforraló kazánok; vízmelegítők és bojlerek, kazánok; vízmelegítők; vízmelegítő
berendezések; puffertárolók; rozsdamentes acél puffertárolók; zománcozott használati melegvíz tárolók;
rozsdamentes acél használati melegvíz tárolók; indirekt tárolók; hűtőtartályok [gáz]; gázhűtő berendezések;
gázüzemű fűtőberendezések; gázégető berendezések; gázüzemű hőgenerátorok; gáztüzelésű kazánok; gáztüzelésű
fűtőberendezések; gázmelegítő berendezések; szikragyújtók gázkészülékekhez; fűtőberendezések gáznemű
fűtőanyagokhoz; gázüzemű központi fűtőberendezések; gázüzemű helyiségfűtő berendezések; gázbojlerek
[kivéve gépalkatrészek]; gáztüzelésű térfűtő berendezések; gáztüzelésű térfűtő készülékek; gáztüzelésű
helyiségfűtő berendezések; gázfűtésű vízmelegítők [háztartási használatra]; gázkazánok központi fűtési
rendszerekhez; gáztüzelésű kazánok háztartási melegvíz előállítására; elzárószelepek, mint gázkészülékek
biztonsági részei; elzárócsapok, mint gázkészülékek biztonsági készülékei; szabályozó és biztonsági tartozékok
gázvezetékekhez; égők, égőfejek gáz kazánegységekben történő elégetésére; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek
háztartási központi fűtéshez; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek háztartási melegvíz rendszerekhez; hőcserélők;
hőcserélők központi fűtési célokra; hőkezelő berendezések; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőtárolók;
hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; hővisszanyerő berendezések; vízhűtők; vízlágyítók;
víztisztítók; vízkezelő berendezések vízlágyításra; vízkezelő berendezések víztisztításra; vízszűrő berendezések;
vízszűrő készülékek; vízkezelő berendezések; vízkezelő egységek; vízkezelő készülékek; vízszűrő egységek;
vízhűtő berendezések; vízhűtő készülékek; vízlágyító egységek; víztisztító készülékek; víztisztító berendezés;
víztisztító szűrők; vízlágyítók [készülékek]; ipari víztisztítók; vízszabályozó berendezések; vízszabályozó
szelepek; szűrők víztisztítókhoz; vízkezelő egységek víz levegőztetéséhez és keringetéséhez; szűrőpatronok
[vízkezelő berendezések]; ozmózisos vízkezelő berendezések; szűrők vízellátó berendezésekhez; automata
vízelosztó berendezések; vízelosztó szerelvények fűtéshez; légtelenítők vízelosztó berendezésekhez; ipari
víztisztító berendezések; membrános víztisztító berendezések; vízszűrésre szolgáló membránok; víztisztítók
háztartási célokra; klórozó egységek vízkezeléshez; szűrőkészülékek vízszolgáltató berendezésekhez; légtelenítők
vízszolgáltató készülékekhez; víz mésztelenítésére szolgáló berendezések; vezetékes víz tisztító berendezések;
háztartási vezetékes víz szűrők; vízszűrő eszközök [kivéve gépek]; vízszűrő berendezések ipari használatra;
vízszűrő berendezések háztartási használatra; üresen árusított vízszűrő palackok; szűrőelemek vízellátó tartályok
légtelenítőihez; membránszűrő egységek vízkezelő készülékekhez; vízlágyító készülékek és berendezések;
víztisztító készülékek és gépek; vízmelegítők [melegvíz ellátó rendszerekhez]; elektromos víztisztítók háztartási
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célokra; vízkezelésre használt ionizáló berendezések; fordított ozmózisos membránszűrők vízkezeléshez;

berendezések vízszolgáltatás vezérlésére, ellenőrzésére; ultraibolya sterilizáló készülékek [vízkezelő
berendezések]; vegyi sterilizáló készülékek [vízkezelő berendezések]; fordított ozmózis szűrőegységek [vízkezelő
berendezések]; hőszabályozó szelepek [vízellátó berendezések részei]; elektromos víztisztító szűrők [nem gépek];
víztisztító, sótlanító és szabályozó berendezések; áramlásgátlók reverz ozmózisos víztisztító egységekhez; ivóvíz
előállítására szolgáló víztisztító egységek; elektromos víztisztító szűrők háztartási célokra; reverz ozmózist
alkalmazó vízsótalanító berendezések; égők, kazánok és fűtő/melegítőkészülékek; hűtőberendezés; hűtőtartályok
[elektromos]; hűtőberendezések és -felszerelések; nyomás alatti víztározók; nyomás alatti víztartályok;
nyomástartó tartályok sterilizáláshoz; víztárolók; fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőberendezések; elektromos
fűtőelemek; elektromos fűtőtestek; elektromos fűtőszálak; fűtőbojlerek/-kazánok; elektromos fűtőberendezések;
fűtő berendezésekhez használt hűtőbordák; folyadékhűtő készülékek; folyadékhűtő berendezések; folyadékhűtő
készülékek alkatrészei; folyadékhűtő berendezések alkatrészei.
( 210 ) M 22 00828
( 220 ) 2022.03.28.
( 731 ) Schadent Acuta Fogászati és Szájsebészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 541 ) Buda Dental Schandl
( 511 ) 44

Fogászat; fogászati implantológiai sebészeti szolgáltatások; fogászati szolgáltatások; fogászati tanácsadás;

fogászattal kapcsolatos tájékoztatás; fogszabályozási szolgáltatások; szájsebészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00832
( 220 ) 2022.03.29.
( 731 ) Perfect Nails Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
41

Műköröm alapanyagok, műköröm segédanyagok, műköröm kellékek.
Műköröm oktatás.

( 210 ) M 22 00835
( 220 ) 2022.03.29.
( 731 ) Szarvas Zsolt, Szolnok (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 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
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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].
( 210 ) M 22 00837
( 220 ) 2022.03.29.
( 731 ) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
( 740 ) dr. Csányi Balázs Mihály és dr. Szilágyi Zita Beáta, Budapest
( 541 ) ÉLESZD FEL A SZIKRÁD
( 511 ) 30

Cukorkaáruk; rágógumik; felfújható rágógumik; kandiscukorkák; mentolos cukorkák; cukorkák és

pasztillák.
( 210 ) M 22 00848
( 220 ) 2022.03.30.
( 731 ) KALIBRA INNOVATIV Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) air7 vitamin - minden lélegzet számít
( 511 ) 5

Immunerősítők; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; vitaminok és

vitamin-készítmények.
( 210 ) M 22 00892
( 220 ) 2022.04.02.
( 731 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Csere Sylvia Szonja, Budapest
( 541 ) Mentesen is teljesen
( 511 ) 35

Reklámozás.

( 210 ) M 22 00923
( 220 ) 2018.03.15.
( 731 ) GTT Communications, Inc., Mclean Virginia (US)
( 300 ) 87630257 2017.02.10. US
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GTT
( 511 ) 38

Távközlési szolgáltatások biztosítása, nevezetesen a szélessávú hálózatépítés, internet-hozzáférés, hang-,

információs és irányított szolgáltatások.
( 210 ) M 22 00951
( 220 ) 2022.04.09.
( 731 ) Biztos Döntés Korlátolt Felelősségű Társaság, Gödöllő (HU)
( 740 ) dr. Gresz Orsolya, Budapest
( 541 ) BANKRÁCIÓ
( 511 ) 36

Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki

tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek lebonyolítása; bankügyletekhez kapcsolódó tanácsadói
szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos konzultáció; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások;
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biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenységek; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák

szolgáltatásai; hitelügynökségek, hitelirodák; jelzáloghitelek; jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; kölcsön
[finanszírozás]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi támogatás és
szponzorálás; pénzügyi tanácsadás; életbiztosítás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztári és hitel társaságok;
takarékpénztár szolgáltatások; telebank szolgáltatások; tőkebefektetés; zálogkölcsönzési szolgáltatások;
információnyújtás biztosítási ügyekben, tőkekihelyezés, tőkeberuházás, tulajdonfenntartásos részletvétel
hitelezése.
( 210 ) M 22 00953
( 220 ) 2022.04.10.
( 731 ) Kovács Anna Karola, Hódmezővásárhely (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 22 00959
( 220 ) 2022.04.11.
( 731 ) Biropharma Első Magyar Biotechnológiai Kft., Kunfehértó (HU)
( 541 ) Avemar, társ a küzdelemben
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok

számára.
( 210 ) M 22 00961
( 220 ) 2022.04.11.
( 731 ) Tagyon Birtok Kft., Tagyon (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos italok, sörök kivételével; bor, fröccs, pezsgő, pálinka.

43

Vendéglátás, éttermek, borozók; szállásadás, szállodák, panziók.

( 210 ) M 22 00967
( 220 ) 2022.04.11.
( 731 ) Varga Róbert, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
( 546 )

( 511 ) 41

Cirkuszok; cirkuszi előadások; szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában; cirkuszi elemeket

alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások.
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( 210 ) M 22 00970
( 220 ) 2022.04.11.
( 731 ) Pikk Pakk Tető.hu Kft., Balatonszabadi (HU)
( 740 ) Földi Julianna Veronika, Budapest
( 541 ) PIKK PAKK TETŐ
( 511 ) 37

Ácsmunkák; előregyártott építőelemek összeszerelése; tetőfedési szolgáltatások; tetőfedő munkák; tetők

építése; tetők szerelése.
( 210 ) M 22 00971
( 220 ) 2022.04.11.
( 731 ) FESTÉK 96 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Sándor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 2

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

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,
nyomtatáshoz és képzőművészethez.
3

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
csiszolószerek.
35

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

( 210 ) M 22 00972
( 220 ) 2022.04.11.
( 731 ) Pikk Pakk Tető.hu Kft., Balatonszabadi (HU)
( 740 ) Földi Julianna Veronika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

Ácsmunkák; előregyártott építőelemek összeszerelése; tetőfedési szolgáltatások; tetőfedő munkák; tetők

építése; tetők szerelése.
( 210 ) M 22 00996
( 220 ) 2022.04.13.
( 731 ) Possibility Trade Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kanyok Zsófia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
21

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

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

porcelán- és fajanszáruk.
24

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

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; joghurt és joghurtkészítmények;
túró és túrókészítmények; tejalapú desszertek; túróalapú desszertek; étkezési olajok és zsírok.
30

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

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

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

más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.
( 210 ) M 22 01022
( 220 ) 2022.04.19.
( 731 ) Hyundai Heavy Industries Holdings CO., LTD., Seoul (KR)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 8

Állítható villáskulcsok; horonyló fejszék; mezőgazdasági eszközök (kézi működtetésű); bővítő fúrók

(kéziszerszámok); széles fejszék, szekercék, bárdok; kacsozókések; fúrók (kéziszerszámok); pengék
(kéziszerszámok); kisméretű sarlók; szemzőkések; nyeles vésők; csípőfogók (fogóvágók); vágóeszközök
(kéziszerszámok); ásók, ásóeszközök (kéziszerszámok); fúrófejek, -betétek; fúrók;csavarhúzók; elektromos
epilátorok; elektromos hajvasalók; elektromos hajvágók; elektromos vasalók; elektromos borotvák; reszelők
(szerszámok); gyümölcsszedők (kéziszerszámok); üvegvágók; vésőszerszámok, gravírozóeszközök
(kéziszerszámok); elektromos és nem elektromos hajnyíró gépek; kalapácsok; kézi láncblokk; kézi fúrók
(kéziszerszámok); kézzel működtetett kéziszerszámok;szegecselőgépek (kéziszerszámok); csákányok
(kéziszerszámok); rovarirtó permetezők (kéziszerszámok); vas kalapácsok; dekopírfűrészek; kulcsok; fűnyírók
(kéziszerszámok); pázsítgereblyék (kizárólag kézzel működtetett); emelők; autóemelők; kézi autóemelők;
fakalapácsok (kéziszerszámok); kézzel működtetettemelők; marók (kéziszerszámok); gérvágó ládák
(kéziszerszámok); többfunkciós ápolókészletek; többfunkciós összecsukható zsebes kéziszerszámok;
szögkiszedők (kéziszerszámok); szögkihúzók; szegecselő kalapácsok; csákányok (kéziszerszámok); fogók;
gyaluk; csipeszek; metszőkések; metszőollók; szegecselők (kéziszerszámok); dugókulcsok (kéziszerszámok);
borotvák; elektromos és nemelektromos borotvák; szegecselőgépek; fűrészek (kéziszerszámok); menetvágók
(kéziszerszámok); vágógépek; lapátok (kéziszerszámok); kisméretű sarlók; kőtörő kalapácsok; ásók
(kéziszerszámok); csavarkulcsok (kéziszerszámok); szerszámtartó övek; szerszámtartó kötények; ágvágók;
villáskulcsok; kézzel működtetett kertiszerszámok; pisztolyok (kéziszerszámok).
( 210 ) M 22 01026
( 220 ) 2022.04.19.
( 731 ) Lederle Ralph Friedrich, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

CD-ROM-ok; hanglemezek; hangfelvételek; hangfelvétel-hordozók; hangrögzítő szalagok; kompaktlemezek,

CD-k; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; letölthető zenei hangfelvételek;
M1851

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 15. szám, 2022.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
videoszalagok; média tartalmak; letölthető multimédiás fájlok; audio felvételek; audiovizuális felvételek;

felvételek [hangfelvételek]; fényképészeti film [exponált]; fényképészeti média [filmek, exponáltak]; internetről
letölthető digitális zene; lemezek, melyek rájuk mentett képeket tartalmaznak; lemezek, melyek rájuk mentett
hangokat tartalmaznak; letölthető digitális fényképek; letölthető digitális zene; letölthető hangfelvételek;
letölthető képsorok; letölthető kiadványok, publikációk; letölthető média; letölthető poszterek; letölthető
rajzfilmek; műsoros audio szalagok; műsoros digitális hangszalagok; műsoros interaktív CD-k; műsoros kazetták;
műsoros magnókazetták; műsoros mozgófilmes videók; műsoros, nem zenés hangszalagok; műsoros, nem zenés
videoszalagok; műsoros zenei CD-k; műsoros zenei videók; számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető
digitális zene; számítógépes hordozókon rögzített elektronikus kiadványok; USB webkulcsok előreprogramozott
weboldal URL-ek betöltésére; videofelvételek; videofilmek; videocastok; podcastok; rajzfilmek; rögzített videók;
virtuális valóság modellek; divatszemüvegek; napszemüvegek; szemüveg alkatrészek; borítók
napszemüvegekhez; divatos napszemüvegek; napszemüveg keretek; szemüveg- és napszemüvegtokok; karate
fejvédők; fejfedők mint védősisakok; fejfedők sporttevékenységekhez, sérülések elleni védelemre; kerékpáros
szemüvegek; motoros szemüvegek.
25

Bandana kendők; baseball sapka; pólók; csuklómelegítők; sport sapkák és baseball sapkák.

41

Élő előadások bemutatása; előadóművészek szolgáltatásai; zenés koncertek; koncertek mint szórakoztatási

szolgáltatások; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; élő zenei koncertek; rádiós zenei koncertek; rádió- és
televízióműsorok készítése; szórakoztatás; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés
céljából; online szórakoztatás; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene
terén; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem
letölthető]; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; szövegek kiadása; szövegek kiadása
elektronikus média formájában; zenei szövegek kiadása; zenekarok szolgáltatásai; élő zenekari előadások; zenés
szórakoztatás zenekarok által; dalszerzés mozifilmekhez; hanganyagok készítése; multimédiás szórakoztatás
biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; szórakoztató
anyagok készítése videók formájában; szórakoztató hangfelvételek gyártása; zenei előadás; zenei produkciók; élő
rockzenekari fellépések bemutatása; koncertek bemutatása.
( 210 ) M 22 01029
( 220 ) 2022.04.19.
( 731 ) GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) GLOBUS, magában is finom
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
( 210 ) M 22 01030
( 220 ) 2022.04.19.
( 731 ) GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) GLOBUS, önmagában is finom.
( 511 ) 29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
( 210 ) M 22 01032
( 220 ) 2022.04.19.
( 731 ) Új Ház Zrt., Tényő (HU)
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( 546 )

( 511 ) 6

Tetőfedő anyagok fémből.

19

Tetőfedő anyagok, nem fémből.

35

Építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

( 210 ) M 22 01033
( 220 ) 2022.04.19.
( 731 ) Szülőföld Alapítvány, Pécs (HU)
( 740 ) Dr. Slezák Erzsébet, Pécs
( 546 )

( 511 ) 35

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

( 210 ) M 22 01034
( 220 ) 2022.04.20.
( 731 ) Édes Napok Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,
szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].
41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 22 01035
( 220 ) 2022.04.20.
( 731 ) BIOFILTER Zrt., Törökbálint (HU)
( 740 ) Stegmajer Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Étkezési olajok; étkezési olajok ételek elkészítéséhez; canola olaj, repceolaj; olajkeverék [étkezési]; növényi

zsírok étkezési felhasználásra; növényi olajok étkezési célra; olajok, étkezési; napraforgóolaj, étkezési; növényi
zsírok főzéshez; zsírok, étkezési; pálmaolaj táplálkozási használatra.
39

Áruszállítás és raktározás; áruszállítás és tárolás; folyékony hulladék begyűjtése; hulladékszállítás;

hulladékok elszállítása; hulladék szállítása hulladéklerakó helyekre; hulladékszállítási szolgáltatások.
40

Újrahasznosítás és hulladékkezelés; hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladék újrahasznosítás; hulladék

újrahasznosításával kapcsolatos tájékoztatás; hulladékkezelés [újrahasznosítás]; hulladékkezelési szolgáltatások
[újrahasznosítás]; hulladékanyagok kezelése; hulladékból visszanyert anyagok kezelése; hulladékkezelés;
hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékmegsemmisítés; hulladékok és újrahasznosítható anyagok szétválasztása;
hulladékok kezelése [átalakítása].
( 210 ) M 22 01037
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( 220 ) 2022.04.20.
( 731 ) Rétfalvi Flóra Anna, Budapest (HU)
( 740 ) Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 22 01039
( 220 ) 2022.04.20.
( 731 ) BIO-VET Kft., Budapest (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.
( 210 ) M 22 01040
( 220 ) 2022.04.21.
( 731 ) Jancsek Kinga-Gabriela, Wien (AT)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lavazza Hungary illóolajok
( 511 ) 3

Illóolajok.

( 210 ) M 22 01046
( 220 ) 2022.04.21.
( 731 ) Dr. Boros Anita, Porcsalma (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Antioxidánsok kozmetikumok gyártásában való használatra; kozmetikumok gyártásához használt

teakivonatok; vitaminok kozmetikumok gyártásában történő felhasználásra.
3

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

gyógyászati célokra; basma [kozmetikai színező]; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő
krémek; cédrusolaj; dekormatricák kozmetikai használatra; esszenciális olajok; fehérítő sók; fehérítő
[színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő csíkok;
gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló
szappan; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra; kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai célú
folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények
fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz;
kozmetikumok szemöldökhöz; krémek bőrökhöz; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan;
mandulatej kozmetikai használatra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra; masszázs zselék, gélek, nem
gyógyászati célokra; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; micellás víz; műszempillák; naptejek;
napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és
illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra; összehúzó/vérzéselállító szerek
kozmetikai használatra; parfümvizek, illatosított vizek; petróleumzselé kozmetikai célokra; pézsma [illatszer];
ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; sminkeltávolító
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készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító,

sminklemosó készítmények; szemöblítők, nem gyógyászati használatra; színezékek pipere használatra;
szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítők; testápolási cikkek; testcsillám; testfestékek (kozmetikumok); tisztító tejek
kozmetikai használatra; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; virágkivonatok
[illatszerek]; zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra; esszenciális citromolaj; smink.
4

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

42

Kozmetikai kutatás.

44

Szépségszalonok.

( 210 ) M 22 01050
( 220 ) 2022.04.21.
( 731 ) Pálinkásné Vigh Andrea, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Dr. Bilkei-Gorzó Dávid, Budapest
( 541 ) Almafa Fejlesztőház és Mozgásstúdió, Pedagógiai Műhely
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 22 01108
( 220 ) 2022.04.26.
( 731 ) MANNA HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Katona Balázs, Budapest
( 541 ) Balaton Szappankollekció
( 511 ) 3

Szappanok.

21

Szappantartók.

35

Szappanokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

( 210 ) M 22 01130
( 220 ) 2022.04.27.
( 731 ) DRPG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
( 740 ) Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01131
( 220 ) 2022.04.27.
M1855

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 15. szám, 2022.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) DRPG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

( 740 ) Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01137
( 220 ) 2022.04.28.
( 731 ) Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

( 210 ) M 22 01145
( 220 ) 2022.04.29.
( 731 ) Jógakaland Gyerekeknek Kft., Dunaújváros (HU)
( 740 ) S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
( 546 )

( 511 ) 9

Letölthető tanfolyami anyagok; elektronikus könyvek; média tartalmak; letölthető kiadványok, publikációk;

letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; audio felvételek.
16

Irodai és oktatási segédanyagok; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok;

nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; oktatási és képzési anyagok; motivációs kártyák; kártyák;
oktató kártyák; útmutató, játékszabályokat ismertető könyvek kártyajátékokhoz; könyvek; foglalkoztató füzetek
gyerekeknek; gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek; gyermekkönyvek; naptárak; nyomtatott
publikációk; mesekönyvek; címkék, matricák; fali matricák; matricák.
28

Oktatási célú játékszerek; játékok; társasjátékok; plüss játékok.
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A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: letölthető tanfolyami anyagok, elektronikus könyvek, média tartalmak, letölthető kiadványok,
publikációk, letölthető elektronikus kiadványok, publikációk, irodai és oktatási segédanyagok, nyomtatott
anyagok oktatási célokra, nyomtatott oktatási anyagok, nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez, oktatási
és képzési anyagok, motivációs kártyák, kártyák, oktató kártyák, útmutató, játékszabályokat ismertető könyvek
kártyajátékokhoz, könyvek, foglalkoztató füzetek gyerekeknek, gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek,
gyermekkönyvek, naptárak, nyomtatott publikációk, hátizsák, hátitáska, táskák, kézitáskák, játszószőnyegek,
jógaszőnyegek, oktatási célú játékszerek, játékok, társasjátékok, tea, audio felvételek, mesekönyvek, címkék,
matricák, fali matricák, matricák, plüss játékok; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz
kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; franchise-oknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos tanácsadási
szolgáltatások; segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez; üzleti támogatást nyújtó franchise
szolgáltatások; üzletvitellel kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül.
41

Jógaoktatás; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; továbbképzési

tanfolyamok szervezése; oktatás, tanítás; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek
intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási és
tanítási szolgáltatások; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; szórakoztató szolgáltatások gyerekek
számára; szórakoztató szolgáltatások gyermekek számára; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára
játszócsoportok útján; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára;
mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése;
szabadidős szolgáltatások; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; sport- és szabadidős
tevékenységek; szabadidős táborok; szabadidős rendezvények szervezése; sportoktatás; sportoktatói
szolgáltatások; sportoktatók képzése; sportoktatási szolgáltatások; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos
információk; sportoktatás/edzés; sport- és fitneszszolgáltatások; sportversenyek és sportesemények szervezése;
egészség- és fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; online nem letölthető audiotartalmak
biztosítása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; sporttevékenységek
oktatása; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; képzés,
tanítás és oktatás biztosítása; testi egészség oktatás; coaching; multimédia publikációk; filmgyártás; videók
gyártása; animációs és élő műsorok gyártása; animációs rajzfilmek készítése; audio-, video- és multimédiás
termékek gyártása, fényképezés; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; meditációs képzés, tréning;
meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások.
44

Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; relaxációs

terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; meditációs szolgáltatások; mentális egészség szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01146
( 220 ) 2022.05.02.
( 731 ) Vass István Gyula, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Üzemanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzemanyagokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01149
( 220 ) 2022.05.02.
( 731 ) Horváth Zsolt, Diósd (HU)
Szántó Csaba, Budapest (HU)
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( 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.
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 01151
( 220 ) 2022.05.02.
( 731 ) Gémesi Gergely György, Gödöllő (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

Fényképek közzététele; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; drónos fényképezési

szolgáltatások; fényképészet; fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; hang- és videoanyagok készítése,
fényképészet; légi fényképezés; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; videostúdiók
szolgáltatásai; videofilmek bemutatása; animációs mozis videoklipek gyártása; audio-, film-, video- és televíziós
felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; drónos videózási szolgáltatások; előre felvett videofilmek elkészítése;
filmek és videofilmek gyártása; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése; hangés videoszerkesztési szolgáltatások; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; speciális effektes
animációk készítése filmekhez és videókhoz; videó szerkesztés; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó
szolgáltatások; videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videofilmgyártás; videók gyártása;
videók, videofelvételek készítése; videokészítési szolgáltatások; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;
zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; zenés videók készítése; szórakoztatás
biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken
keresztül; szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások
audio- és videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; videós szórakoztató szolgáltatások; online,
nem letölthető videók biztosítása.
( 210 ) M 22 01157
( 220 ) 2022.05.03.
( 731 ) Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

( 210 ) M 22 01164
( 220 ) 2022.05.03.
( 731 ) Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. File Zsuzsa, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Adatkönyvek; ajándékkönyvek; általános témájú magazinok; folyóiratok; hírek, közlemények [nyomtatott

anyagok]; hirdetési kiadványok; jegyzetkönyvek; könyvek; magazinok, revük [időszaki lapok]; magazin
mellékletek újságokhoz; magazin borítók; nem szépirodalmi könyvek; nyomtatott folyóiratok, magazinok;
nyomtatott könyvek, magazinok, újságok és egyéb papíralapú média; nyomtatott publikációk; nyomtatott
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sajtóközlemények, hírközlések; papír könyvborítók; regények; receptkönyvek, szakácskönyvek; rendszeresen

megjelenő kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; újságok; újságpapír; fatartalmú papír;
finompapír; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; jegyzettömbök; nyomdai papír, nyomdapapír; papír.
35

Médiakapcsolati szolgáltatások; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése

kereskedelmi célokra; értékesítési bemutatók; promóciós, reklám célú árubemutatás; áruk és szolgáltatások
értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel;
címzett reklámküldemények terjesztése ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; mások áruinak
és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,
reklámcédulák és minták] terjesztése; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok
terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;
reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámszórólapok terjesztése;
reklámterjesztés; terjesztés (reklámanyag -); szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták
reklámcélú terjesztése; termékminták, áruminták terjesztése; termékminták terjesztése reklámcélokra; áruk és
szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció;
marketing-tanácsadás; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing tanácsadás a közösségi média területén;
sajtóreklámozási konzultáció; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és anyagok
bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési hely
rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; internetes
hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; reklámhely
bérbeadása brosúrákban; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására;
weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon
található hirdetési helyek bérbeadása; adatbázis menedzsment; adatbeviteli szolgáltatások; adatfeldolgozás;
adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez; adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés; adatfeldolgozási
szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások; adatkezelési szolgáltatások; áruk
leltározása; hírgyűjtési szolgáltatások; információk összegyűjtése és bevitele számítógépes adatbázisokba;
információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; információk számítógépes adatbázisokba
gyűjtése; írott kommunikáció és adatok összegyűjtése és rendszerezése; kereskedelmi információk gyűjtése;
kereskedelmi információk összeállítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák összeállítása;
számítógépes adatfeldolgozás; számítógépes adatbeviteli szolgáltatások; számítógépes adatbázisok összeállítása;
számítógépes adatbázis menedzsment; számítógépesített adatfeldolgozás; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;
üzleti információk összeállítása; üzleti információk összegyűjtése; üzleti információk gyűjtése; a reklámok
közönségre gyakorolt hatásának értékelése; a reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése;
adatfeldolgozással kapcsolatos információk biztosítása; harmadik fél weboldalakból álló címtárainak biztosítása
üzleti ügyletek megkönnyítéséhez; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; kereskedelmi
információ biztosítása; kereskedelmi információ terjesztése; kereskedelmi információk; kereskedelmi információs
szolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi, üzleti információk
szolgáltatása; online adatbázisokból származó kereskedelmi információ biztosítása; online kereskedelmi
jegyzékinformációs szolgáltatások biztosítása; online pénzügyi szolgáltatás-összehasonlítások biztosítása; online
üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; piackutatás és üzleti elemzés; piackutatás; piackutatás és
analízis; reklámelemzés; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámozás hatásának elemzése;
sajtófigyelés; üzleti információs szolgáltatások; üzleti intelligencia szolgáltatások.
41

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

megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; dokumentumok kiadása; elektronikus
formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus
kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok
internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus
publikációk biztosítása; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; fényképek közzététele;
fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek
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megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok publikálása; kiadványok megjelentetése;

könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek,
magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvkiadás; magazinok, folyóiratok és újságok
multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre
bocsátása; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott
anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a
reklámszövegek kivételével] elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában;
nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten; nyomtatott anyagok [nem
reklámszövegek] kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; online elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; podcastok létrehozása [írása];
szövegírás; szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; újságírói szolgáltatások;
újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; előadások szervezése és lebonyolítása;
kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; konferenciák
szervezése, lebonyolítása és rendezése; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről;
multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; podcastek gyártása; nyereményjátékok működtetése;
főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások a főzéssel kapcsolatban.
( 210 ) M 22 01230
( 220 ) 2022.05.10.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 22 01252
( 220 ) 2022.05.11.
( 731 ) Wagner Amélia Léna, Budapest (HU)
( 541 ) MICUKI
( 511 ) 43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

( 210 ) M 22 01267
( 220 ) 2022.05.12.
( 731 ) Kalmár László, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 18
25

Táskák, hátizsákok, esernyők.
Férfi, női, alsó és felső ruházat, cipők, kabátok, sapkák.

( 210 ) M 22 01274
( 220 ) 2022.05.13.
( 731 ) Badhanna Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Badhanna
( 511 ) 29

Elkészített zöldségek; előre felvágott zöldségek; fagyasztott zöldségek; fagyasztva szárított zöldségek;

feldolgozott hüvelyes zöldségek; feldolgozott zöldségtermékek; fermentált zöldségek; grillezett zöldségek;
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kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; olajban tartósított zöldségek; savanyított

zöldségek; sózott zöldségek; szárított zöldségek; tartósított zöldségek; üveges zöldségek; vágott zöldségek;
vegyes zöldségek; zöldségalapú csipszek; zöldségalapú húshelyettesítők; zöldségalapú koncentrátum főzéshez;
zöldségalapú szendvicskrémek; zöldségchipsek; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok
[habok]; zöldségkivonatok főzéshez; zöldségkivonatok [levek] főzéshez; zöldségkonzervek; zöldséglé
koncentrátumok étkezési célokra; zöldséglevek főzéshez; zöldségpástétom; zöldségpogácsák; zöldségporok;
zöldségpüré; zöldségleves készítmények.
43

Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; delikát
éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos
szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása
bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;
ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávézói szolgáltatások; szállást és reggelit
biztosító szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; átmeneti
szállások foglalása; foglalás panziókban; foglalási szolgáltatások szállodákba; átmeneti szálláskiadás;
elszállásolási szolgáltatások; ideiglenes szobabérlés; közösségi célú helyiségek bérbeadása; szállásadási
szolgáltatások összejövetelekhez; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és
terembérlési szolgáltatások; üdülési szállás biztosítása.
( 210 ) M 22 01322
( 220 ) 2022.05.19.
( 731 ) Yosefian Eran, Üröm (HU)
( 740 ) Dr. Debreceni Róbert, Budapest
( 541 ) Emyla
( 511 ) 3

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

eszenciaolajok.
( 210 ) M 22 01342
( 220 ) 2022.05.23.
( 731 ) Vintage Garden Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dávid Kata Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vintage Garden
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és

italok felszolgálása éttermekben és bárokban; gyorséttermek, snack bárok; étel és ital catering; kávéházi
szolgáltatás; cukrászdák, cukrászdai szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; kantinok, büfék, étkezdék.
( 210 ) M 22 01381
( 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.
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( 210 ) M 22 01382
( 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 01383
( 220 ) 2022.05.25.
( 731 ) Szabó Zalán, Sajószentpéter (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Befolyásoló marketing; célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások;

digitális marketing; direkt marketing szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások;
hangfelvételek gyártása marketing célokra; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; internetes marketing;
keresőmotoros marketing szolgáltatások; kreatív marketingterv kidolgozására irányuló szolgáltatások; 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 az utazás területén; marketing-szolgáltatások a fogászat 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; online reklám- és marketingszolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és
marketingje; partnerprogram-marketing; pénzügyi marketing; promóciós marketing; promóciós
marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklám és marketing; reklám és marketing
szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és
marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám, marketing és promóciós
anyagok terjesztése; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási
szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; szájról-szájra
marketing; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; ügyfélprofil meghatározása
kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti marketing szolgáltatások; videofelvételek készítése marketing
célokra; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; harmadik felek előre fizetett kártyáinak kiskereskedelmi
forgalmazása ruházat vásárlásához; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; kiskereskedelmi
csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi ruházati csomagküldési
szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők
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értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01384
( 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 01385
( 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 01394
( 220 ) 2022.05.25.
( 731 ) Straub Gergő, Veszprém (HU)
Bácskai Róbert, Kalocsa (HU)
( 740 ) Dr. Matók Barbara, Veszprém
( 546 )
( 511 ) 16

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

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

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

41

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

( 210 ) M 22 01398
( 220 ) 2022.05.26.
( 731 ) Barocsai Soma, Adony (HU)
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( 546 )

( 511 ) 3

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

eszenciaolajok; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok; kozmetikumok; kozmetikumok egyéni használatra;
kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kozmetikumokkal átitatott kendők; nem gyógyhatású
kozmetikumok; panthenolt tartalmazó kozmetikumok; természetes kozmetikumok; kozmetikumok olajok
formájában.
35

Kozmetikumokkal kapcsolatos fogyasztói terméktanácsadás; fogyasztói termékinformációk biztosítása

kozmetikumokkal kapcsolatban; kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;
kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikumokat tartalmazó dobozok előfizetői alapon történő eladásával
kapcsolatban.
( 210 ) M 22 01485
( 220 ) 2022.01.11.
( 731 ) Tutti Drink Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízú italok; aloe vera italok, alkoholmentes;
energiaitalok; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; méz alapú alkoholmentes italok; proteinnel dúsított
sportitalok; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; üdítőitalok.
( 210 ) M 22 01486
( 220 ) 2022.01.11.
( 731 ) Tutti Drink Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízú italok; aloe vera italok, alkoholmentes;
energiaitalok; izotóniás italok; méz alapú alkoholmentes italok; proteinnel dúsított sportitalok; szárított
gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; üdítőitalok.
( 210 ) M 22 01490
( 220 ) 2022.06.06.
( 731 ) Nyilka Ildikó, Budapest (HU)
M1864

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 15. szám, 2022.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 740 ) Dr. Rosonczy Enikő, Budapest

( 546 )

( 511 ) 10

Készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához.

18

Bőröndök és szállító táskák.

20

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

24

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

25

Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

35

Reklámozás.

41

Szakmai képzés.

( 210 ) M 22 01502
( 220 ) 2022.06.07.
( 731 ) HÁZAK ÁSZA Kft., Nagytarcsa (HU)
( 740 ) ERKEL ANDRÁS, BUDAPEST
( 541 ) Nívó bútor
( 511 ) 20

Acélból készült bútorok; acélcsőből készült bútorok; bútorok télikertekbe; bútorok lakásokba, irodákba és

kertekbe; bútorok és lakberendezési tárgyak; bútorok beltéri terráriumokhoz; bútorok előadótermekbe; bútorok
beltéri akváriumokhoz; bútorok; alumínium kerti bútorok.
( 210 ) M 22 01504
( 220 ) 2022.06.07.
( 731 ) Zubor Melissza, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Háztartási eszközök, tisztítószerek kiskereskedelmi szolgáltatása, értékesítése; élelmiszerek kiskereskedelmi

szolgáltatása, értékesítése; környezetbarát termékek kiskereskedelmi szolgáltatása, értékesítése; szépségápolási,
tisztálkodási és higiéniai termékek kiskereskedelmi szolgáltatása, értékesítés; árubemutatók rendezése üzleti
célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; értékesítési
bemutatók; termékek és szolgáltatások bemutatása; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök
segítségével, az úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; címzett
reklámküldemények terjesztése ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; beszerzési
szolgáltatások; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti
promóciós szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi
célokból; kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi
információ és tanácsadás fogyasztók számára termékek és szolgáltatások kiválasztásával kapcsolatban;
kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; megvásárolni szánt termékek és
áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; online piactér biztosítása
áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és
házhozszállítás területén; online rendelési szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; termékek és
szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára; piackutatási és -elemzési szolgáltatások; értékesítési promóciós
szolgáltatások.
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( 210 ) M 22 01511
( 220 ) 2022.06.08.
( 731 ) Strenner Antal, Veszprém (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; ízesített üdítőitalok; szénsavas üdítőitalok.

( 210 ) M 22 01513
( 220 ) 2022.06.08.
( 731 ) Liptai László Zsolt, Dunakeszi (HU)
( 546 )
( 511 ) 37

Villanyszerelés.

( 210 ) M 22 01514
( 220 ) 2022.06.08.
( 731 ) Iron & Smith Vagyonkezelő Kft., Szada (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vitadino
( 511 ) 30

Édességek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); édességek (cukorkák),

csokoládés szeletek, rágógumi; müzliszeletek, energiaszeletek; alkohol alapú édességek (nem gyógyhatású-);
csokoládéval bevont szeletek; cukorkák; cukormentes édességek; karamell; mentolos cukorkák; nyalókák;
pillecukrok; savanyúcukorkák (édességek); tejcsokoládék.
( 210 ) M 22 01515
( 220 ) 2022.06.08.
( 731 ) Kovács Gergely, Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Test- és arckezelő gépek kis- és nagykereskedelme.

( 210 ) M 22 01518
( 220 ) 2022.06.08.
( 731 ) HÁZAK ÁSZA Kft., Nagytarcsa (HU)
( 740 ) ERKEL ANDRÁS, BUDAPEST
( 541 ) Nívó ajtó
( 511 ) 6

Ajtóbetétek fémből; ajtók építményekhez, fémből; ajtókeretek, ajtótokok fémből; ajtókeretek fémből;

ajtószerelvények fémből; fém ajtókeret; fém ajtókeretek; fém ajtóprofilok; fémből készült páncélozott ajtók;
fémből készült védőlemezek ajtókhoz; fémből készült ajtóelemek; tűzvédelmi ajtók fémből; tűzálló ajtók fémből;
tűzgátló ajtók fémből; fémből készült ajtórögzítők; ajtóvasalások; ajtó rögzítők fémből; ajtók és ablakok fémből;
ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtórugók, nem elektromos; ajtózárak fémből;
biztonsági ajtózárak fémből; fém ajtókilincsek; fém alkatrészek ajtókhoz; fém biztonsági ajtók; külső ajtók
fémből; fém páncéllemezek ajtókhoz; fém biztonsági ajtószerelvények.
( 210 ) M 22 01519
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( 220 ) 2022.06.09.
( 731 ) Forró Attila János, Csömör (HU)
Forróné Fabók Nikoletta, Csömör (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NAPVELEM
( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez;

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő
árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések
[napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló
készülékek [napenergiás].
37

Természetes erőforrások kinyerése; napenergia-termelő berendezések karbantartása és javítása; napenergiás

hőtermelő berendezések üzembe helyezése és karbantartása; napenergiás rendszerek üzembe helyezése;
napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; naptetők felszerelése; lakások
napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése; napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és
javítása; napenergiás fűtőrendszerek üzembe helyezése; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia
kollektorok áramtermeléshez; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia panelek, szoláris panelek; a
következő áruk üzembe helyezése: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk üzembe helyezése:
napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő
fűtőberendezések; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő vízmelegítők; a következő áruk
üzembe helyezése: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk üzembe helyezése: fűtési
hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok
áramtermeléshez; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő
áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk javítása és karbantartása:
napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő
fűtőberendezések; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő vízmelegítők; a következő
áruk javítása és karbantartása: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk javítása és
karbantartása: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás].
42

Elektromos rendszerek tervezése; fűtőberendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások;
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gépészeti elemzéssel kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; építészeti és mérnöki szolgáltatások;

mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés; elektronikus rendszerek
tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki
szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások a környezeti technológia területén; mérnöki szolgáltatások az
energiatechnológia területén; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; geológiai felmérések
tervezése; integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; hálózatok létrehozásával kapcsolatos
tervező szolgáltatások; hálózatok tervezése és fejlesztése; napenergia-rendszerek ellenőrzésére, szabályozására és
megfigyelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése.
( 210 ) M 22 01520
( 220 ) 2022.06.09.
( 731 ) Forróné Fabók Nikoletta, Csömör (HU)
Forró Attila János, Csömör (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez;

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a
következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő
árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal
kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos
nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos
internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal
kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő
árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a
következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések
[napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló
készülékek [napenergiás].
37

Természetes erőforrások kinyerése; napenergia-termelő berendezések karbantartása és javítása; napenergiás

hőtermelő berendezések üzembe helyezése és karbantartása; napenergiás rendszerek üzembe helyezése;
napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; naptetők felszerelése; lakások
napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése; napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és
javítása; napenergiás fűtőrendszerek üzembe helyezése; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia
kollektorok áramtermeléshez; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia panelek, szoláris panelek; a
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következő áruk üzembe helyezése: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk üzembe helyezése:

napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő
fűtőberendezések; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő vízmelegítők; a következő áruk
üzembe helyezése: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk üzembe helyezése: fűtési
hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok
áramtermeléshez; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő
áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk javítása és karbantartása:
napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő
fűtőberendezések; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő vízmelegítők; a következő
áruk javítása és karbantartása: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk javítása és
karbantartása: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás].
42

Elektromos rendszerek tervezése; fűtőberendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások;

gépészeti elemzéssel kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; építészeti és mérnöki szolgáltatások;
mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés; elektronikus rendszerek
tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki
szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások a környezeti technológia területén; mérnöki szolgáltatások az
energiatechnológia területén; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; geológiai felmérések
tervezése; integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; hálózatok létrehozásával kapcsolatos
tervező szolgáltatások; hálózatok tervezése és fejlesztése; napenergia-rendszerek ellenőrzésére, szabályozására és
megfigyelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése.
( 210 ) M 22 01521
( 220 ) 2022.06.09.
( 731 ) DataExpert Services Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) RUBIKLAB
( 511 ) 35

Piackutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési

szolgáltatások, információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése, statisztikák összeállítása, ügyfélprofil
meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra, közvélemény-kutatás.
42

Számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz, számítógépes platformok fejlesztése,

platform-mint-szolgáltatás (PAAS), szoftvermérnöki szolgáltatások adatfeldolgozáshoz.
( 210 ) M 22 01526
( 220 ) 2022.06.09.
( 731 ) Kiss Péter, Budapest (HU)
Bányai Norbert Levente, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 42

Belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti tervezési

szolgáltatások butikok számára; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; belsőépítészeti
tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás;
M1869

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 15. szám, 2022.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; beltér tervezési szolgáltatások; beltéri dekoráció tervezése; bemutatási célú modellek készítésével
kapcsolatos tervezési szolgáltatások; berendezés megtervezése; boltok tervezése; bútortervezés; bútortervezési
szolgáltatások; bútortervezői szolgáltatások; díszítő szerkezetek tervezése; díszlet-, látványtervezés előadásokhoz;
építési tervek készítése; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési
szolgáltatások; építési tervkészítés; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások;
építészeti szolgáltatások; építészeti szolgáltatások irodai létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások
kereskedelmi épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; építészeti tervezés
kültéri elrendezéshez/dekorációhoz; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos
tájékoztatás weboldalon keresztül; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos
konzultáció; építészettel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; építőmérnöki munkákhoz kapcsolódó
formatervezési szolgáltatások; épületbővítések tervezése; épületek belső tervezési szolgáltatásai; éttermekkel
kapcsolatos tervezési szolgáltatások; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz;
grafikai tervező szolgáltatás; grafikus tervezés, design; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikus tervező
szolgáltatásai; ipari formatervezés; iparművészeti tervezés; iparművészeti tervezési szolgáltatások; irodabútorok
elrendezésének megtervezése; irodabútorok tervezése; irodai automatizálási berendezések tervezése; irodai
elrendezés megtervezése; irodai terek tervezése; irodák és munkahelyek automatizálásával kapcsolatos
konzultáció; irodák tervezése és tervkészítése; irodatervezés; irodatervezési szolgáltatások; kiskereskedelmi
tervezési szolgáltatások; kiállítási célú modellek készítésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; kiállítási
standok tervezése; kiállításokkal kapcsolatos építészeti tervezési szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségek
tervezése és kialakítása; klubok tervezése; konyhák tervezése; konyhák tervezése és kialakítása; konyhatervezés;
konyhatervezési szolgáltatások; lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; lakberendezési tanácsadás;
lakóingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; mérnöki tervezés és konzultáció; padlóburkolatok
tervezése; stíldíszítés [ipari formatervezés]; szállodák, hotelek tervezése; szállodák tervezése; színek, festékek és
bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok
kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; tanácsadás bútorok takaró
huzatainak/védőhuzatainak kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; tanácsadási szolgáltatások ipari
formatervezéssel kapcsolatban; üzletek belsőépítészeti kialakítása; üzletek beltéri dekorációjának megtervezése;
üzletek berendezésének megtervezése; üzletek kialakítása; üzletek kirakataival kapcsolatos tervezési
szolgáltatások; üzlethelyiségek tervezése; üzlethelyiségek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 22 01629
( 220 ) 2022.06.22.
( 731 ) Ikr Agrár Kft., Bábolna (HU)
( 740 ) dr. Nyikos György, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1

Táptalajok, trágyák és vegyszerek mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra; biológiai készítmények

ipari és tudományos felhasználásra.
( 210 ) M 22 01632
( 220 ) 2022.06.22.
( 731 ) Nánási-Pintér Márton, Monor (HU)
( 740 ) Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek.
Ünnepi dekorációk, partikellékek és karácsonyi műfenyők.
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( 210 ) M 22 01636
( 220 ) 2022.06.23.
( 731 ) CROSSSEC Solutions Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Váradi János ügyvéd, Pécs
( 541 ) NORMA
( 511 ) 9

Üzemautomatizálási szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek; folyamatvezérlő szoftverek;

munkafolyamat-szoftverek; ipari szoftverek; gyártási szoftverek; üzleti szoftverek; adatkezelő szoftverek;
jelentéskészítő szoftverek; optimalizáló szoftverek; irodai szoftverek; vállalati szoftverek; terméktervező
szoftverek; logisztikai szoftverek; szoftverek termékfejlesztéshez; számítógépes szoftver programok;
számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; ipari folyamatvezérlő szoftverek; számítógépes
szoftverek [programok]; pénzügyi menedzsment szoftverek; letölthető felhőalapú szoftverek; üzleti technológiai
szoftverek; üzleti információszerző szoftverek; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek; döntéshozatalt segítő
szoftverek; információ-visszakereső szoftverek; leltárkészítő számítógépes szoftverek; ellátásilánc-menedzsment
szoftverek; munkaerő-menedzsment szoftverek; költségbecslésre tervezett számítógépes szoftverek;
időszabályozásra szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek üzleti célokra; diagnosztikai és
hibakeresési szoftverek; számítógéppel támogatott gyártási szoftverek; szoftverek üzleti adatok elemzéséhez;
üzletfolyamat-kezelő [bpm] szoftverek; munkafolyamat-irányítási rendszer szoftverei; számítógépes szoftverek
piaci információk feldolgozásához; vállalati erőforrás-tervező [erp] szoftverek; felhő alapú szerverszoftverek;
felhő alapú szerverek; szoftverek; üzletvezetési szoftverek.
42

Szoftverfejlesztés; szoftvertervezés; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; szoftverfejlesztési szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; mások számára
végzett számítógépes szoftverfejlesztés; információtechnológiai [it] szolgáltatások; adatfeldolgozással
kapcsolatos számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése;
adatmegjelenítő rendszerek tervezése és fejlesztése; információtechnológiai projektvezetés; it-szolgáltatások
menedzsmentje [itsm]; számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése;
számítástechnikai platformok készítése mások megbízásából; szoftveralkotás; szoftver készítés; számítógépes
szoftverírás; szoftvertervezési szolgáltatások; számítógépes szoftverfejlesztés; számítógépes szoftver integráció;
számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftver tervezése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes
szoftver fejlesztése; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes
szoftverprogramozási szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás [saas]; szoftver karbantartás és javítás; szoftverek
tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; számítógép-programozás és szoftvertervezés;
szoftverszolgáltatásokkal (saas) kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek írása és tervezése; szoftverek
tervezése, fejlesztése és kivitelezése; számítógépes szoftverek testre szabott tervezése; nem letölthető, online
szoftverek biztosítása; szoftverek biztosítása számítógépes világhálózaton keresztül; számítógépes szoftverrel
kapcsolatos tervezési szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban;
tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; konzultáció szoftverek tervezésével és
fejlesztésével kapcsolatban; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése;
számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése ellátásilánc-menedzsmenthez; nem letölthető üzleti szoftverek
ideiglenes használatának biztosítása; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás;
nem letölthető online szoftverek biztosítása ellátásilánc-menedzsmenthez; számítógépes szoftverekhez
kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások; számítógépek és szoftverek tervezése kereskedelmi
elemzéshez és beszámolóhoz; honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges
használatának biztosítása; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése
céljából; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és
tájékoztató szolgáltatások; pénzügyi adatok elemzésére és jelentések készítésére szolgáló, nem letölthető
szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; felhőalapú számítástechnika.
( 210 ) M 22 01640
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( 220 ) 2022.06.23.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) EXVAL
( 511 ) 5

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

( 210 ) M 22 01641
( 220 ) 2022.06.23.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) ENTAXOR
( 511 ) 5

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

( 210 ) M 22 01642
( 220 ) 2022.06.23.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) RILVA
( 511 ) 5

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

( 210 ) M 22 01726
( 220 ) 2022.07.01.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) XIVALIA
( 511 ) 5

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

( 210 ) M 22 01727
( 220 ) 2022.07.01.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) VESING
( 511 ) 5

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

( 210 ) M 22 01729
( 220 ) 2022.07.01.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) ANTIXAB
( 511 ) 5

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

( 210 ) M 22 01730
( 220 ) 2022.07.01.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) APOAC
( 511 ) 5

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

( 210 ) M 22 01731
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( 220 ) 2022.07.01.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) XAPA
( 511 ) 5

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

( 210 ) M 22 01733
( 220 ) 2022.07.01.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
( 541 ) PIXIBA
( 511 ) 5

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

( 210 ) M 22 01779
( 220 ) 2022.07.06.
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;
televíziós reklámozás; vállalati kommunikációs szolgáltatások; szponzorok felkutatása.
41

Nem reklámcélú szövegek publikálása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató

rendezvények lebonyolítása; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése;
sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; személyi
edző szolgáltatások [fitnesz edzés].
44

Egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; közfürdők higiéniai

célokra; szauna szolgáltatások; törökfürdők.
( 210 ) M 22 01780
( 220 ) 2022.07.06.
( 731 ) Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;
televíziós reklámozás; szponzorok felkutatása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci
tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.
41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; online elektronikus kiadványok
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biztosítása, nem letölthetők; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;
szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő előadások bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és
lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások
útján; színházi produkciók.
( 210 ) M 22 01982
( 220 ) 2022.07.29.
( 731 ) Kovács Vilmos, Pilisvörösvár (HU)
( 740 ) Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kovi-kő
( 511 ) 19

Kőtörmelék [terméskő]; nemfém építőelemek padlóhoz; műkő; betontömbök; téglaburkolatok; téglák; tégla

támfalak [nem fémből]; építőanyagok és elemek homokból, kőből, agyagból, ásványokból és betonból;
burkolatok, nem fémből, építési célokra; kockakövek; útburkoló kőlapok; betontéglák; építőelemek betonból;
beton építőanyagok; betonpadlózat; betonlapok, betontáblák; beton útburkoló kövek; beton útburkoló elemek;
beton burkolólapok; beton útburkoló lapok; padlók, nem fémből; nem fém padlópanelek; nem fémes anyagokból
készült padlóösszefolyók; nem fémes anyagokból készült padlóösszefolyó csatornák; kerámia burkolat és
kövezés; cementlapok.
27

Padlóburkolatok; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok.

( 210 ) M 22 01983
( 220 ) 2022.07.29.
( 731 ) Kovács Vilmos, Pilisvörösvár (HU)
( 740 ) Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kovi-kő Térkőgyár
( 511 ) 19

Kőtörmelék [terméskő]; nemfém építőelemek padlóhoz; műkő; betontömbök; téglaburkolatok; téglák; tégla

támfalak [nem fémből]; építőanyagok és elemek homokból, kőből, agyagból, ásványokból és betonból;
burkolatok, nem fémből, építési célokra; kockakövek; útburkoló kőlapok; betontéglák; építőelemek betonból;
beton építőanyagok; betonpadlózat; betonlapok, betontáblák; beton útburkoló kövek; beton útburkoló elemek;
beton burkolólapok; beton útburkoló lapok; padlók, nem fémből; nem fém padlópanelek; nem fémes anyagokból
készült padlóösszefolyók; nem fémes anyagokból készült padlóösszefolyó csatornák; kerámia burkolat és
kövezés; cementlapok.
27

Padlóburkolatok; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok.

( 210 ) M 22 01984
( 220 ) 2022.07.29.
( 731 ) Kovács Vilmos, Pilisvörösvár (HU)
( 740 ) Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 19

Kőtörmelék [terméskő]; nemfém építőelemek padlóhoz; műkő; betontömbök; téglaburkolatok; téglák; tégla

támfalak [nem fémből]; építőanyagok és elemek homokból, kőből, agyagból, ásványokból és betonból;
burkolatok, nem fémből, építési célokra; kockakövek; útburkoló kőlapok; betontéglák; építőelemek betonból;
beton építőanyagok; betonpadlózat; betonlapok, betontáblák; beton útburkoló kövek; beton útburkoló elemek;
beton burkolólapok; beton útburkoló lapok; padlók, nem fémből; nem fém padlópanelek; nem fémes anyagokból
készült padlóösszefolyók; nem fémes anyagokból készült padlóösszefolyó csatornák; kerámia burkolat és
kövezés; cementlapok.
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Padlóburkolatok; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
A rovat 112 darab közlést tartalmaz.
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