
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  232.947

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 00908

 ( 220 )  2020.03.30.

 ( 732 )  Love Productions Limited, London (GB)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Ide süss! Az ország nagy cukrászversenye

 ( 511 ) 9    Mozifilmek és fényképek; hang- és videofelvételek; rögzített televíziós és rádióműsorok; mozgóképek;

animációs rajzfilmek; adatrögzítés, beleértve a hang-, video-, álló-, és mozgóképeket, illetve szöveget, interaktív

formátumban is; programok és web-alapú audiovizuális tartalmak közvetítéses, vagy egyéb módú továbbításhoz

televízióra, rádióra, mobiltelefonokra, személyi digitális asszisztensekre és személyi számítógépekre, beleértve a

3D formátumot is; a hang- és video tartalom, az állóképek és mozgóképek, az adatok és meta adatok rögzítésére,

közvetítésére, továbbítására, vételére, feldolgozására, előállítására, reprodukálására, terjesztésére,

újraterjesztésére, követésére, megjelölésére, kódolására és dekódolására szolgáló berendezések; mágneses

adathordozók, felvevő lemezek, memóriahordozók, kompaktlemezek, optikai lemezek, interaktív

kompaktlemezek, CD-ROM-ok és DVD-k, mini-diszkek, CD-lemezek, szalagok, kazetták, adattárolók, kártyák és

egyéb adathordozók, hangfelvételek, videofelvételek, adatok, meta adatok, képek, grafikák, szövegek vagy

programok, amelyek ilyen tartalmat hordoznak vagy ilyen tartalom hordozására szolgálnak; szoftver;

számítógépes program; számítógépes szoftver, beleértve az audio, video, álló- és mozgóképek illetve adatok

letöltéséhez, tárolásához, feldolgozásához, reprodukálásához, rendszerezéséhez, terjesztéséhez és

újra-értékesítéséhez használt szoftvert is; alkalmazás szoftver, beleértve a mobiltelefonok, a viselhető digitális

elektronikus eszközök és más hordozható digitális eszközök alkalmazás szoftvereit is; virtuális valóság szoftver,

hardver és készülék; oktatási és tanító szoftverek, elektronikus oktatási és tanító készülékek, eszközök; IP-alapú

számítógépes szoftverplatformok a hangok, képek és adatok előállításához, formázásához, kezeléséhez és

terjesztéséhez; mobiltelefonos játékok; digitális játékok; DVD játékok; számítógépes játékszoftverek és

felszerelések; számítógépes szoftverek a személyre szabott és interaktív televíziózáshoz; letölthető elektronikus

kiadványok; (letölthető) csengőhangok és grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető grafikák számítógépekhez; az

internetről (letölthető) digitális zenei, audio és video felvételek; elektronikus hirdetőtáblák; egéralátétek;

rádiójeladók és vevők; készülékek és műszerek a rádió és televízió adások vételére, beleértve a kábel-, a

műholdas- és digitális adások vételét; szemüvegek (szemüveglencsék), napszemüvegek; az összes fent említett

 termék alkatrészei és szerelvényei.

 16    Nyomtatott kiadványok; papír; karton; nyomtatványok; folyóiratok; könyvek; katalógusok; nyomtatott

programfüzetek; fényképek; irodaszer; anyagok művészek számára; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok;

nyomdai nyomólemezek; plakátok; kártyák; képeslapok; üdvözlő kártyák; gyűjthető kártyák; meghívók; naplók;

naptárak; fényképalbumok; nyomatok; ajándék táskák, ajándék dobozok, ajándék címkék és ajándék csomagolás;

jegyzettömbök; írószerek és zsírkréták; matricák; kaparós matricák; bélyegek; határidőnaplók; címjegyzékek;

jegyzetfüzetek; toll és ceruzatartók; asztali könyöklők; hímző, varró és kötés minták; postabélyegek; kartonból és

 papírból készült alátétek.

 21    Háztartási vagy konyhai eszközök és tárolók; fésűk és szivacsok; ecsetek; üvegáru, porcelán és

evőeszközök; dísztárgyak, szobrocskák és figurák; terítékek; tányérok és dísztányérok; fali dísztáblák;

ivóedények; bögrék, korsók; kancsók; kupák; talpas poharak; palackok, szigetelt palackok és kulacsok; piknik

kosarak és dobozok; tégelyek; tojástartók; tojásfőző időzítők; uzsonnás dobozok; poháralátétek; felszolgáló

tálcák; gyertyatartók; szalvétagyűrűk és tartók; szappan dobozok; fogkefék; kézi működtetésű tisztító eszközök;

tisztítókendők; törlőruhák; tisztító/polírozó kendők és bőrök; szarvasbőrök; polírozó kesztyűk; kanalak;

jégkaparók szélvédőkhöz; szélvédő törlő illetve páramentesítő párnák és kendők; autómosó szivacsok; autómosó

 kesztyűk és autószárító törölközők (szarvasbőrből).
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 38    Távközlés; kommunikációs szolgáltatások; televízió, rádió, film, zene, audio és video tartalom sugárzása és

továbbítása kábel, DTT, DSL, műhold, valamint internet és mobil hálózatokon keresztül; televízió, rádió, film,

audio és video tartalom sugárzása és továbbítása mobiltelefonokra, személyi digitális asszisztensekre és személyi

számítógépekre; "video-on-demand" és "near on demand" távközlés; audio, video és/vagy audiovizuális

programok továbbítása (bármilyen módon); interneten keresztüli audio és video tartalom streaming (folyamatos

adatátvitel); "video on demand" streams (folyamatos adatátviteli technológia általi) közvetítése a nézők részére;

személyre szabott és interaktív telekommunikációs, műsorszóró és átviteli szolgáltatások; az interneten vagy más

számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztüli műsorszóró szolgáltatások az elektronikus média,

multimédiás tartalom, videók, filmek, képek, szövegek, fotók, játékok, a felhasználók által létrehozott tartalmak,

audio tartalmak és információk feltöltésén, letöltésén, rögzítésén, elküldésén, bemutatásán, szerkesztésén,

lejátszásán, streaming-közvetítésén, megtekintésén, előnézetén, megjelenítésén, címkézésén, blogolásán,

megosztásán, kezelésén, terjesztésén, közzétételén, reprodukálásán keresztül; videomegosztó portál biztosítása;

televíziós műsorszóró szolgáltatások, interaktív szolgáltatások útmutatás céljára, melyek a műsorfelvétel

intelligens, automatizált kiválasztását is magában foglalják; televíziós képernyőalapú információ, a

műsorszórással és visszakereséssel kapcsolatos szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások biztosítása rádió-

és televízió műsorok eléréséhez, visszakereséséhez; összeköttetés biztosítása egy weboldal és a TV nézők között,

egy interaktív televíziós portálon keresztül; webcasting és podcasting szolgáltatások; elektronikus levelező

szolgáltatások; hírekkel kapcsolatos információk és hírügynökségi szolgáltatások; rádiós- és televíziós

műsorszóró létesítmények bérbeadása; online elektronikus faliújságok és hirdetőtáblák biztosítása az üzenetek

számítógép-felhasználók közötti továbbítására; webes naplókhoz (blogokhoz) való hozzáférés biztosítása;

interaktív szavazás-szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása, illetve a hozzáférés

idejének bérbeadása egy számítógépes adatbázishoz; összeköttetések biztosítása több olyan eszköz között,

amelyek képesek szinkronizált műsorszóró szolgáltatások fogadására; a fentiekkel kapcsolatos tanácsadási,

konzultációs és információs szolgáltatások, ideértve az olyan online szolgáltatásokat is, melyeket számítógépes

 hálózatról, vagy interneten, illetve extraneten keresztül biztosítanak.

 41    Szórakoztatás, oktatás, rekreáció, képzés, tanítás és gyakorlat biztosítása; televízió és rádióműsorok, audio,

video, álló- és mozgóképek, illetve adatok előállítása, bemutatása és terjesztése, beleértve on-line módon egy

adatbázisból az interneten, műholdas vagy mobil hálózatokon vagy bármely más elektronikus, vagy digitális

médián keresztül; filmek előállítása, bemutatása és terjesztése televízió és mozi részére, zene, hírek, aktuális

események, sport- és oktatási információ; személyre szabott, interaktív szórakoztató szolgáltatások; interaktív

televíziós és rádiós szelekciós szolgáltatások a nézők számára; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus

kiadói szolgáltatásokat is); nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása; előadások, versenyek, játékok,

vetélkedők, a közönség részvételével stúdióban zajló szórakoztató rendezvények, roadshow-k, koncertek,

kiállítások és a vonatkozó rendezvények szervezése, előállítása és bemutatása; nyelvoktatás; a fentiekkel

kapcsolatos tanácsadási, konzultációs és információs szolgáltatások, ideértve az olyan online szolgáltatásokat is,

 melyeket számítógépes hálózatról, vagy interneten, illetve extraneten keresztül biztosítanak.

 ( 111 )  232.948

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 00909

 ( 220 )  2020.03.30.

 ( 732 )  Love Productions Limited, London (GB)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Ide süss!

 ( 511 ) 9    Mozifilmek és fényképek; hang- és videofelvételek; rögzített televíziós és rádióműsorok; mozgóképek;

animációs rajzfilmek; adatrögzítés, beleértve a hang-, video-, álló-, és mozgóképeket, illetve szöveget, interaktív

formátumban is; programok és web-alapú audiovizuális tartalmak közvetítéses, vagy egyéb módú továbbításhoz

televízióra, rádióra, mobiltelefonokra, személyi digitális asszisztensekre és személyi számítógépekre, beleértve a
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3D formátumot is; a hang- és video tartalom, az állóképek és mozgóképek, az adatok és meta adatok rögzítésére,

közvetítésére, továbbítására, vételére, feldolgozására, előállítására, reprodukálására, terjesztésére,

újraterjesztésére, követésére, megjelölésére, kódolására és dekódolására szolgáló berendezések; mágneses

adathordozók, felvevő lemezek, memóriahordozók, kompaktlemezek, optikai lemezek, interaktív

kompaktlemezek, CD-ROM-ok és DVD-k, mini-diszkek, CD-lemezek, szalagok, kazetták, adattárolók, kártyák és

egyéb adathordozók, hangfelvételek, videofelvételek, adatok, meta adatok, képek, grafikák, szövegek vagy

programok, amelyek ilyen tartalmat hordoznak vagy ilyen tartalom hordozására szolgálnak; szoftver;

számítógépes program; számítógépes szoftver, beleértve az audio, video, álló- és mozgóképek illetve adatok

letöltéséhez, tárolásához, feldolgozásához, reprodukálásához, rendszerezéséhez, terjesztéséhez és

újra-értékesítéséhez használt szoftvert is; alkalmazás szoftver, beleértve a mobiltelefonok, a viselhető digitális

elektronikus eszközök és más hordozható digitális eszközök alkalmazás szoftvereit is; virtuális valóság szoftver,

hardver és készülék; oktatási és tanító szoftverek, elektronikus oktatási és tanító készülékek, eszközök; IP-alapú

számítógépes szoftverplatformok a hangok, képek és adatok előállításához, formázásához, kezeléséhez és

terjesztéséhez; mobiltelefonos játékok; digitális játékok; DVD játékok; számítógépes játékszoftverek és

felszerelések; számítógépes szoftverek a személyre szabott és interaktív televíziózáshoz; letölthető elektronikus

kiadványok; (letölthető) csengőhangok és grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető grafikák számítógépekhez; az

internetről (letölthető) digitális zenei, audio és video felvételek; elektronikus hirdetőtáblák; egéralátétek;

rádiójeladók és vevők; készülékek és műszerek a rádió és televízió adások vételére, beleértve a kábel-, a

műholdas- és digitális adások vételét; szemüvegek (szemüveglencsék), napszemüvegek; az összes fent említett

 termék alkatrészei és szerelvényei.

 16    Nyomtatott kiadványok; papír; karton; nyomtatványok; folyóiratok; könyvek; katalógusok; nyomtatott

programfüzetek; fényképek; irodaszer; anyagok művészek számára; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok;

nyomdai nyomólemezek; plakátok; kártyák; képeslapok; üdvözlő kártyák; gyűjthető kártyák; meghívók; naplók;

naptárak; fényképalbumok; nyomatok; ajándék táskák, ajándék dobozok, ajándék címkék és ajándék csomagolás;

jegyzettömbök; írószerek és zsírkréták; matricák; kaparós matricák; bélyegek; határidőnaplók; címjegyzékek;

jegyzetfüzetek; toll és ceruzatartók; asztali könyöklők; hímző, varró és kötés minták; postabélyegek; kartonból és

 papírból készült alátétek.

 21    Háztartási vagy konyhai eszközök és tárolók; fésűk és szivacsok; ecsetek; üvegáru, porcelán és

evőeszközök; dísztárgyak, szobrocskák és figurák; terítékek; tányérok és dísztányérok; fali dísztáblák;

ivóedények; bögrék, korsók; kancsók; kupák; talpas poharak; palackok, szigetelt palackok és kulacsok; piknik

kosarak és dobozok; tégelyek; tojástartók; tojásfőző időzítők; uzsonnás dobozok; poháralátétek; felszolgáló

tálcák; gyertyatartók; szalvétagyűrűk és tartók; szappan dobozok; fogkefék; kézi működtetésű tisztító eszközök;

tisztítókendők; törlőruhák; tisztító/polírozó kendők és bőrök; szarvasbőrök; polírozó kesztyűk; kanalak;

jégkaparók szélvédőkhöz; szélvédő törlő illetve páramentesítő párnák és kendők; autómosó szivacsok; autómosó

 kesztyűk és autószárító törölközők (szarvasbőrből).

 38    Távközlés; kommunikációs szolgáltatások; televízió, rádió, film, zene, audio és video tartalom sugárzása és

továbbítása kábel, DTT, DSL, műhold, valamint internet és mobil hálózatokon keresztül; televízió, rádió, film,

audio és video tartalom sugárzása és továbbítása mobiltelefonokra, személyi digitális asszisztensekre és személyi

számítógépekre; "video-on-demand" és "near on demand" távközlés; audio, video és/vagy audiovizuális

programok továbbítása (bármilyen módon); interneten keresztüli audio és video tartalom streaming (folyamatos

adatátvitel); "video on demand" streams (folyamatos adatátviteli technológia általi) közvetítése a nézők részére;

személyre szabott és interaktív telekommunikációs, műsorszóró és átviteli szolgáltatások; az interneten vagy más

számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztüli műsorszóró szolgáltatások az elektronikus média,

multimédiás tartalom, videók, filmek, képek, szövegek, fotók, játékok, a felhasználók által létrehozott tartalmak,

audio tartalmak és információk feltöltésén, letöltésén, rögzítésén, elküldésén, bemutatásán, szerkesztésén,

lejátszásán, streaming-közvetítésén, megtekintésén, előnézetén, megjelenítésén, címkézésén, blogolásán,

megosztásán, kezelésén, terjesztésén, közzétételén, reprodukálásán keresztül; videomegosztó portál biztosítása;

televíziós műsorszóró szolgáltatások, interaktív szolgáltatások útmutatás céljára, melyek a műsorfelvétel
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intelligens, automatizált kiválasztását is magában foglalják; televíziós képernyőalapú információ, a

műsorszórással és visszakereséssel kapcsolatos szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások biztosítása rádió-

és televízió műsorok eléréséhez, visszakereséséhez; összeköttetés biztosítása egy weboldal és a TV nézők között,

egy interaktív televíziós portálon keresztül; webcasting és podcasting szolgáltatások; elektronikus levelező

szolgáltatások; hírekkel kapcsolatos információk és hírügynökségi szolgáltatások; rádiós- és televíziós

műsorszóró létesítmények bérbeadása; online elektronikus faliújságok és hirdetőtáblák biztosítása az üzenetek

számítógép-felhasználók közötti továbbitására; webes naplókhoz (blogokhoz) való hozzáférés biztosítása;

interaktív szavazás-szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása, illetve a hozzáférés

idejének bérbeadása egy számítógépes adatbázishoz; összeköttetések biztosítása több olyan eszköz között,

amelyek képesek szinkronizált műsorszóró szolgáltatások fogadására; a fentiekkel kapcsolatos tanácsadási,

konzultációs és információs szolgáltatások, ideértve az olyan online szolgáltatásokat is, melyeket számítógépes

 hálózatról, vagy interneten, illetve extraneten keresztül biztosítanak.

 41    Szórakoztatás, oktatás, rekreáció, képzés, tanítás és gyakorlat biztosítása; televízió és rádióműsorok, audio,

video, álló- és mozgóképek, illetve adatok előállítása, bemutatása és terjesztése, beleértve on-line módon egy

adatbázisból az interneten, műholdas vagy mobil hálózatokon vagy bármely más elektronikus, vagy digitális

médián keresztül; filmek előállítása, bemutatása és terjesztése televízió és mozi részére, zene, hírek, aktuális

események, sport- és oktatási információ; személyre szabott, interaktív szórakoztató szolgáltatások; interaktív

televíziós és rádiós szelekciós szolgáltatások a nézők számára; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus

kiadói szolgáltatásokat is); nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása; előadások, versenyek, játékok,

vetélkedők, a közönség részvételével stúdióban zajló szórakoztató rendezvények, roadshow-k, koncertek,

kiállítások és a vonatkozó rendezvények szervezése, előállítása és bemutatása; nyelvoktatás; a fentiekkel

kapcsolatos tanácsadási, konzultációs és információs szolgáltatások, ideértve az olyan online szolgáltatásokat is,

 melyeket számítógépes hálózatról, vagy interneten, illetve extraneten keresztül biztosítanak.

 ( 111 )  233.098

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 19 01801

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BRAVOS

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

porcelán- és, fajanszáruk, csészealjak, csészék, bögrék, korsók, cukorkásdobozok, dobozok üvegből, dugók

üvegből, üvegdugók, edényáruk, edények, fazekak, edényfogók és -alátétek, eldobható tányérok, étkészlet, a

kések, villák és kanalak kivételével, étkészletek, étlaptartók, fazekasáruk, fazékfedők, főzőedények,

főzőeszközök, nem elektromos; hordozható hűtőtáskák, nem elektromos; ivóedények, kancsók, kávédarálók,

(kézi-), kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos;

kávéskészletek, keksztartók, kristályok, papírkosarak, papírtányérok, palackok, poharak papírból vagy

műanyagból; porcelánok, szalvétatartók, tálalátétek, tányéralátétek, nem papírból vagy textilből, tányérok, tea

cozy [teáskanna melegítő], teafilter-tartók, teásdobozok, teáskannák, teáskészletek [terítékek], teaszűrők,

termoszok, üvegáru italokhoz, üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására], üvegek [tárolóedények],

 üvegpalackok [tartályok], üvegtálak.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, dzsekik, esőruhák, felsőruházat, fürdőköpenyek, fürdőköntösök,

fürdőruhák, úszódresszek, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucsok, hímzett ruhadarabok, ingek, jelmezek,

kabátok, dzsekik, kalapáruk (1), kalapáruk (2), készruhák, műbőr ruházat, öltönyök, övek [ruházat], papucsok,

pizsamák, pólók, poncsók, prémsálak [szőrmék], pulóverek, pufi dzsekik [ruházat], pulóverek, kötött pulóverek,

rövid ujjú ingek, ruházati cikkek, sálak, sálak [nyaksálak], sapka ellenzők, sapkák, trikók, futballcipők, fűzős
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bakancsok, csizmák, hálóköntösök, pongyolák, harisnyák, harisnyanadrágok, hosszúnadrágok (1),

hosszúnadrágok (2), kerékpáros ruházat, kesztyűk, kötöttáruk [ruházat], lábbelik (1), lábbelik (2), legging

nadrágok, cicanadrágok, magas szárú lábbelik, mellények, nyaksálak [sálak], sportcipők (1), sportcipők (2),

 strandcipők, strandruházat.

 29    Tej és tejtermékek; aludttej, erjesztett tej, erjesztett tejes italok étkezési célokra, magas fehérjetartalmú tej,

mandulatej, mandulatej-alapú italok, milk shake-ek [tejturmixok], rizstej, szójatej, tej, tejes italok, főként tejet

tartalmazó, tejhelyettesítők, tejszínhab, földimogyorótej-alapú italok, kókuszdiótej-alapú italok, kókusztej,

 kókusztejalapú italok, mogyorótej, növényi alapú tejszín, zabtej.

 30    Kávé, pótkávé; kávé (pörkölt, őrölt, szemcsés formában); őrölt kávé; valamennyi fenti termék kizárólag

 szilárd halmazállapotban.

 ( 111 )  233.131

 ( 151 )  2021.02.11.

 ( 210 )  M 20 01562

 ( 220 )  2020.06.04.

 ( 732 )  Közösség a Megújuló Vidékért Egyesület, Mezőtúr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kézműves szappan, ajakír, kozmetikumok, gyógynövényes fürdősó, étkezési só.

 4    Kézműves gyertyák, méhviasz.

  14    Ásványból, gyöngyből készült fülbevaló, karkötő, nyaklánc.

  18    Kézműves vászontáska.

 21    Kézműves fazekas termékek: edények, tányérok, használati és dísztárgyak; fából készült használati

 eszközök, dísztárgyak, háztartási eszközök.

  22    Vászonzacskók tároláshoz.

 29    Házi, kézműves hentesáru: kolbász, szalámi, füstölt sonka, szalonna, májas, hurka, kolbász, disznósajt,

tepertő; házi, kézműves tehén, bivaly, kecske, juh tejtermékek: sajt, túró, tejföl, tejszín, vaj, joghurt, kefir, tej;

hidegen sajtolt étkezési olaj: tökmag, napraforgó, repce, mogyoró; kistermelői lekvár, dzsem; kistermelői

 befőttek, savanyúság, konzervek; aszalt gyümölcskeverékek; háztáji gazdaságból származó nyers baromfitojás.

 30    Almaszósz ízesítők/fűszerek (kistermelői); liszt (búza, zab, tönkölybúza, rizs, kukorica); csokoládé

(kézműves csokoládé); ételízesítő fűszer (háztáji gazdaságból származó szárított zöldségekből készül); fűszerek,

ízesítő (háztáji gazdaságból származó szárított zöldségekből készül); fűszernövények; gabonakészítmények

(puffasztott búza, rizs); gyümölcsös édességek; karamellák cukorkák; kekszek, rágcsálnivaló (kézműves); kenyér

(kovászos és kovász nélküli kézműves kenyér); kerti gyógynövények, tartósított ízesítőszerek; lisztből készült

tészták (fürjtojásból és tyúktojásból készült tészták); méhpempő; méz; paradicsomszósz (kistermelői); propolisz;

 rizs; tea (kistermelői); vajas kekszek (kistermelői).

  32    Kistermelői rostos ivólevek, házi szörpök, paradicsomlé, almaecet, kézműves sör.

  33    Szeszes italok: bor, égetett szeszek.

  35    Hagyományos népművészeti termékek kereskedelmi szolgáltatásai.

  40    Népművészeti hímzés, kézimunka.

 41    Kézművességgel, hagyományápolással, népművészettel kapcsolatos rendezvény szervezése, nevelés,

 szakmai képzés, oktatás.

  43    Hagyományos étkezéssel kapcsolatos szolgáltatások, falusi turizmus.

  44    Népi gyógyászattal kapcsolatos szolgáltatás.
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 ( 111 )  233.140

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 18 00463

 ( 220 )  2018.02.14.

 ( 732 )  Kovács Autóalkatrész Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

  12    Légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, a gépjármű-karbantartási és javítási szolgáltatások kivételével.

 ( 111 )  233.540

 ( 151 )  2021.02.04.

 ( 210 )  M 20 01827

 ( 220 )  2020.06.25.

 ( 732 )  Novotrading Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 8    Ácsfúrók; ágvágók, árak [szerszámok]; árokásók [kéziszerszámok]; ásók, ásóeszközök [kéziszerszámok];

bővítőfúrók [kéziszerszámok]; csákányok, fejtőkalapácsok [kéziszerszámok]; csavarhúzók [kéziszerszámok];

csavarkihajtók [kézi működtetésű szerszámok]; csavarkulcsok [kéziszerszámok]; csavarkulcsok, csőkulcsok;

csavarkulcsok, villáskulcsok [kéziszerszámok]; csavarmenetvágók [kéziszerszámok]; csempevágók [kézi

működtetésű szerszámok]; csipeszek, fogók; csípőfogók [fogóvágók]; csiszolókorongok; csővágó eszközök;

csővágók [kéziszerszámok]; dobozvágó kések; döngölők [kéziszerszámok]; dörzsárak, lyuktágítók;

drótcsupaszítók [kéziszerszámok]; drót- és fémszalag-feszítők [kéziszerszámok]; drótkefék [kézi működtetésű

szerszámok]; dugarozóvasak, tömítővasak; dugókulcsok [kéziszerszámok]; élezőkorongok [kéziszerszámok];

expanderek [kéziszerszámok]; fakalapácsok [kéziszerszámok]; faltörő kosok [kéziszerszámok]; fejszék;

fejtőkések, faragókések [kéziszerszámok]; fenőeszközök; feszítővasak, emelőrudak; fogók, csipeszek; fúrófejek

[kéziszerszámok]; fúrófejek [kéziszerszámok részei]; forgó szerszámok [kézi működtetésű szerszámok];

franciakulcsok, állítható csavarkulcsok; fúrók [kéziszerszámok]; fúróperselyek; fúrótartók [kéziszerszámok];

fűnyírók [kéziszerszámok]; fűrészek [kéziszerszámok]; fűrészkeretek; fűrészlapok [kéziszerszámok részei];

gerebenek [kéziszerszámok]; gereblyék [kéziszerszámok]; gérvágó ládák [kéziszerszámok]; gyaluk; gyaluvasak,

gyalupengék, gyalukések; gyémántok üvegvágáshoz [kéziszerszámok részei]; gyepszellőztetők [kéziszerszámok];

gyepszélvágók [kézi működtetésű szerszámok]; gyomirtó eszközök [kéziszerszámok]; gyomláló villák

[kéziszerszámok]; gyűrűs csapmérő vasak, csavarmenetvágó lemezek; harapófogók [kéziszerszámok];

hasítóbárdok; hobbi kések (szikék); homok gereblyék; hornyoló fejszék; hornyoló vésők; horonygyaluk;

hosszabbítók menetfúrók támasztókarjához; imbuszkulcsok; jégvágók, jégcsákányok; kalapácsok

[kéziszerszámok]; kandalló fújtatók [kéziszerszámok]; kaparókések [kéziszerszámok]; karikavágók

[kéziszerszámok]; kaszagyűrűk; kaszakövek; kaszanyelek; keretek kézifűrészekhez; keretes fűrészek, ívfűrészek;

kések; késnyelek; keverőpálcák festékkeveréshez; kézi autóemelők; kézi csiszolóeszközök; kézi működtetésű

dekopírfűrészek; kézi szivattyúk; kézzel működtetett kerti szerszámok; kézzel működtetett kéziszerszámok; kézi

működtetésű polírozó szerszámok; kisméretű sarlók; kivágó szerszámok [kéziszerszámok]; kombinált fogók;

kovácskalapácsok [kéziszerszámok]; kőműves kalapácsok; köszörűkövek, fenőkövek; kőtörő kalapácsok,
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nagykalapácsok; lapátok [kéziszerszámok]; levegőpumpák, kézi; lyukasztók [kéziszerszámok]; marók

[kéziszerszámok]; menetfúrók, menetvágók [kéziszerszámok]; menetvágók [kéziszerszámok]; metszőkések;

metszőollók; metszőollók, kerti ollók; mezőgazdasági eszközök, kézzel működtetett; nehéz fakalapácsok, balták

[kéziszerszámok]; nem elektromos csavarhúzók; nyelek kézi szerszámokhoz; nyeles vésők; nyírógépek

[kéziszerszámok]; nyíróollók, vágógépek; ollók; pengeélező eszközök; pengék [kéziszerszámok]; piszkavasak;

pisztolyok [kéziszerszámok]; polírozó korongok [kéziszerszámok]; pontozók [kéziszerszámok]; racsnis

hajtókarok [kéziszerszámok]; racsnis kulcsok [kéziszerszámok]; reszelők [kéziszerszámok]; reszelők, ráspolyok

[szerszámok]; satuk [kéziszerszámok]; spatulák [kéziszerszámok]; számbeütő szerszámok; szegecselőgépek

[kéziszerszámok]; szegecselő kalapácsok [kéziszerszámok]; szegecselők [kéziszerszámok]; széles fejszék,

szekercék, bárdok; szemcséző, doroszoló kalapácsok; szerszámtartó kötények; szerszámtartók; szorítók

[kéziszerszámok]; szorítókeretek ácsok vagy asztalosok részére; szögkiszedők [kéziszerszámok]; szögmérők

[kéziszerszámok]; talajelőkészítő szerszámok [kéziszerszámok]; tömítőpisztolyok; üregező, vájatkészítő fúrófejek

[kéziszerszámok részei]; üvegvágók; vágóeszközök [kéziszerszámok]; vágópengék; vágórudak [kéziszerszámok];

vágókorongok, vágókerekek [kéziszerszámok]; vágószerszámok; vakolókanalak, ültetőkanalak, kőműveskanalak;

ványoló-, kallózó-, döngölőszerszámok [kézi]; vasvillák, mezőgazdasági villák; vésőszerszámok, gravírozó

eszközök [kéziszerszámok]; vezetőhuzalok, mérődrótok [kéziszerszámok]; zsebkések, bicskák; zsinórverők

 [szerszámok].

9    Ácsvonalzók, famérő lécek; derékszögű vonalzók méréshez; feszültségvizsgálók; frekvenciamérők;

hordozható mérőszalagok; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérőberendezések; mérőeszközök; mérőléc;

mérőszalagok; szögmérők [mérőműszerek]; mérőeszközök, mértékek; mérőműszerek digitális kijelzővel; libellák,

 vízmértékek; vízszintezők, vízmértékek; tolómérők, tolómércék.

 ( 111 )  233.541

 ( 151 )  2021.02.04.

 ( 210 )  M 20 01835

 ( 220 )  2020.06.26.

 ( 732 )  Vida Péter Pál, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  233.542

 ( 151 )  2021.02.04.

 ( 210 )  M 20 02005

 ( 220 )  2020.07.14.

 ( 732 )  Fullspektrum Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Elektronikus magazinok kiadása.

 ( 111 )  233.543

 ( 151 )  2021.02.04.

 ( 210 )  M 20 02010

 ( 220 )  2020.07.15.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  233.551

 ( 151 )  2021.02.04.

 ( 210 )  M 20 01833

 ( 220 )  2020.06.26.

 ( 732 )  Albert Csaba Attila, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Benkő Ferenc, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékhez [huzalok, kábelek]; áramátalakítók, transzformátorok;

áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók (1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők,

fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; betörésgátló

riasztókészülékek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztosítékok; chipkártyák [integrált áramkörös

kártyák]; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csengők [figyelmeztető berendezések]; dugók, csatlakozó

aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok

[villamosság]; elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elektromos érintkezők; elektromos kerítések; elektromos

kollektorok; elektromos konverterek; elektronikus interaktív táblák; elektronikus numerikus kijelzők;

elosztódobozok [elektromosság]; fényerő-szabályozók, elektromos; fénykibocsátó diódák [LED]; hangátvitelre

szolgáló készülékek; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; klímaszabályozó digitális

termosztátok; lopásgátló berendezések, elektromos; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek

villamosenergia-termeléshez; neon világítások; prizmák [optika]; számítógépes programok [letölthető

szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; szigetelt

rézhuzalok; távirányító készülékek; töltőállomások elektromos járművekhez; világítástechnikai ballasztok

[áramkorlátozó elemek]; világító jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek

 fényszórók felszerelésére; villanófények, villogók.

 11    Akváriumi világítótestek; beltéri állólámpák; biztonsági lámpák; csillárok; csíraölő égők; csíraölő lámpák a

levegő tisztításához; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromos

fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos zseblámpák;

fejlámpák; foglalatok elektromos lámpákhoz; folyadékhűtő berendezések; gömblámpák; hűtőszabályozó szelepek

[fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk, hőpumpák; hőtárolók; hő visszanyerő berendezések; hűtőberendezés;

ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; irányjelző izzólámpák járművekhez; izzószálak elektromos

izzókba, lámpákba; izzószálas égők; laboratóriumi lámpák; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák;

lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); lámpák járművekhez (1);

lámpák járművekhez (2); lámpák járművekhez (3); lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák

motorkerékpárokhoz; lámpák világításra; LED-diódás világító berendezések; légkondicionáló berendezések;

légkondicionálók; légkondicionáló ventilátorok; légnedvesítők; légszárítók; mennyezetvilágítások, mennyezeti

lámpák; napkollektorok [fűtés]; reflektor lámpák; spotlámpák; szellőző [légkondicionáló] berendezések és

készülékek; szűrők légkondicionálókhoz; utcai lámpák; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei];

 világító berendezések és készülékek; világító házszámok; villanykörték (1); villanykörték (2).

 37    Betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; csővezetékek építése és karbantartása; elektromos

berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos járművek
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újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; kábelfektetési

szolgáltatások; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; raktárak építése és javítása; villanyszerelők

 által nyújtott szolgáltatások.

 ( 111 )  233.552

 ( 151 )  2021.02.04.

 ( 210 )  M 20 00972

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  ANHUI HUAMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD., Hefei, Anhui (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési és reklámszolgáltatások; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére; üzletvitel sportolók számára; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; nagy- és

kiskereskedelmi szolgáltatások fitnesztermékekre, szívritmusmérő elektronikus eszközökre, elektronikus

chipekre, mérlegekre, intelligens órákra, órákra, fejhallgatókra és fülhallgatókra, orvosi, gyógyászati célra

szolgáló karkötőkre, hordozható aktivitásmérőkre, véroxigént-, vérnyomást-, alvást és hőmérsékletet ellenőrző

hordozható aktivitásmérőkre, ruházatra és futópadokra vonatkozóan; online nagy- és kiskereskedelmi

szolgáltatások fitnesz termékekre, szívritmusmérő elektronikus eszközökre, elektronikus chipekre, mérlegekre,

intelligens órákra; órákra, fejhallgatókra és fülhallgatókra, orvosi, gyógyászati célra szolgáló karkötőkre,

hordozható aktivitásmérőkre, véroxigént-, vérnyomást-, alvást és hőmérsékletet ellenőrző hordozható

 aktivitásmérőkre, ruházatra és futópadokra vonatkozóan.

 ( 111 )  233.553

 ( 151 )  2021.02.04.

 ( 210 )  M 20 01473

 ( 220 )  2020.05.27.

 ( 732 )  Lakoczky Nóra, Budapest (HU)

 ( 541 )  POPCAM

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; marketing szolgáltatások; hangfelvételek

 gyártása marketing célokra; videofelvételek készítése marketing célokra; digitális marketing.

 ( 111 )  233.555

 ( 151 )  2021.02.04.

 ( 210 )  M 20 00962

 ( 220 )  2020.04.06.

 ( 732 )  VITAMED PHARMA Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Havas Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
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 ( 111 )  233.560

 ( 151 )  2021.02.08.

 ( 210 )  M 20 02002

 ( 220 )  2020.07.14.

 ( 732 )  ThalesNano Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ózonizátorok, ózonizálók, ózongenerátorok katalizátorral, amelyek a levegőben maradt ózon lebontását

 gyorsítják.

  10    Ózongenerátorok vírusmentesítésre, illetve orvosi használatra.

 ( 111 )  233.563

 ( 151 )  2021.02.08.

 ( 210 )  M 19 02959

 ( 220 )  2019.09.26.

 ( 732 )  Beerselection Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Réka, Budapest

 ( 541 )  Ország Söre

 ( 511 )  41    Találkozók szervezése és lebonyolítása a szórakoztatás területén; szórakoztatási szolgáltatások közösségi

szórakoztató rendezvények szervezése formájában; szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások; vetélkedők

rendezése (szórakoztatás); szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú szolgáltatások

szervezése; szórakoztatási célú élő bemutatók; versenyekkel kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások;

szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén;

szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; versenyszervezés; versenyek, versenysorozatok szervezése;

versenyek szervezése; vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztató versenyek szervezése; versenyek és

díjkiosztók rendezése; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése az interneten; versenyek

szervezése és lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; vetélkedők, játékok és versenyek

 szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése.

 ( 111 )  233.575

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02648

 ( 220 )  2020.09.04.

 ( 732 )  eOptika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Németh-Dócs Beatrix, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Kontaktlencse, szemüveg, napszemüveg, optikai termékek.

 ( 111 )  233.577

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02642

 ( 220 )  2020.09.04.

 ( 732 )  GastroMűhely Kft., Badacsonytördemic (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Szállásfoglalás; ideiglenes szállásadás; ideiglenes szállásbiztosítás; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások
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 [szállásadás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  233.584

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02274

 ( 220 )  2020.08.03.

 ( 732 )  Vincze Anna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok,

 nem textilből.

 ( 111 )  233.585

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02641

 ( 220 )  2020.09.04.

 ( 732 )  Méry Zoltán, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Pékáruk; kenyér; toast kenyér; hamburger zsemle; kalács; bejgli.

  35    Reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése.

 ( 111 )  233.586

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02086

 ( 220 )  2020.07.20.

 ( 732 )  Szabolcs János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok; logikai játékok; játékszerek; videojátékok; számítógépes játékok; mobiltelefonos játékok.

 ( 111 )  233.587

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02283

 ( 220 )  2020.08.04.
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 ( 732 )  Zulinger Gizella, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok; ágyak; hálómatrac; párnák; díszpárnák; matracok.

 ( 111 )  233.588

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02645

 ( 220 )  2020.09.04.

 ( 732 )  Szivárvány Misszió Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; felvonulások szervezése.

 ( 111 )  233.589

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02090

 ( 220 )  2020.07.21.

 ( 732 )  CD-World Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CODE

 ( 511 )  9    Letölthető grafikai tervezési sablonok; számítógéppel segített tervezés (CAD) szoftverek.

 35    Bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; bútorok értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások otthoni textíliákhoz kapcsolódóan; kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások csempéből, műanyagból, betonból, fából, textilből vagy egyéb anyagokból

készült beltéri és kültéri díszburkolatokhoz kapcsolódóan; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások szaniterhez

kapcsolódó burkolatokra vonatkozóan; konyhai berendezési tárgyakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; fürdőszobai [szaniter] berendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; konyhai

berendezési tárgyakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fürdőszobai [szaniter] berendezési

tárgyakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások

gyertyatartókra, hamutartókra, vázákra, írószertartókra, képkeretekre, névjegykártya tartókra, újságtartó

állványokra, üvegnyitókra, tolltartókra, textil falidíszekre, ceruzatartókra, asztali naptártartókra,

 papírnehezékekre, asztaldíszekre vonatkozóan.

 42    Lakberendezési tanácsadás; tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és

bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok

kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; belsőépítészeti szolgáltatások;

belsőépítészeti tervezés; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés; üzletek belsőépítészeti kialakítása; belsőépítészeti

tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások butikok számára; belsőépítészeti

tervezési szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti információkat tartalmazó weboldal biztosítása;

tanácsadás a függönyök kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; tanácsadás a bútorszövetek kiválasztásával

kapcsolatban [belsőépítészet]; információnyújtás és tanácsadás; tanácsadás bútorok takaró

huzatainak/védőhuzatainak kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; konyhai berendezési tárgyak tervezése;

fürdőszobai [szaniter] berendezési tárgyak tervezése; díszítő szerkezetek tervezése; egyedi tervezési

szolgáltatások; díszítő minták tervezése; beltéri díszburkolatok tervezése csempéből, műanyagból, kompozit

anyagokból vagy textilből; beltéri díszítő elemek tervezése csempéből, textilből; szaniterhez kapcsolódó
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burkolatok tervezése; gyertyatartók, hamutartók, vázák, írószertartók, képkeretek, névjegykártya tartók, újságtartó

állványok, üvegnyitók, tolltartók, textil falidíszek, ceruzatartók, asztali naptártartók, papírnehezékek, asztaldíszek

tervezése és ezekhez kapcsolódó lakberendezési tanácsadás; online lakberendezési, belsőépítészeti

 szolgáltatásokkal kapcsolatos saját webshop működtetése.

 ( 111 )  233.590

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02465

 ( 220 )  2020.08.13.

 ( 732 )  SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület, Szada (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Bögrék; porcelán bögrék; cserépből készült bögrék; nemesfémből és nem nemesfémből készült bögrék;

 kerámia anyagból elektromosan melegített bögrék; műanyagból készült bögrék.

 ( 111 )  233.591

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02087

 ( 220 )  2020.07.20.

 ( 732 )  Szabolcs János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  LAVOS

 ( 511 )   28    Játékok; logikai játékok; játékszerek; videojátékok; számítógépes játékok; mobiltelefonos játékok.

 ( 111 )  233.592

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02098

 ( 220 )  2020.07.21.

 ( 732 )  Dr. Józsa és Társa Bt., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások.

 ( 111 )  233.594

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02468

 ( 220 )  2020.08.19.

 ( 732 )  Kovács László, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők.
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 ( 111 )  233.595

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02467

 ( 220 )  2020.08.19.

 ( 732 )  Magyar Dániel, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri reklámozási

szolgáltatások; reklámtervezés és -elhelyezés; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámozási, főként termék

népszerűsítő szolgáltatások; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal

kapcsolatos reklámozás, hirdetés; online reklámozás; reklámozás, hirdetés socialmédián keresztül; nyomtatott

reklámanyagok; reklámszórólapok terjesztése; reklámozás bannerekkel; reklámanyag-terjesztés;

reklámkiadványok elkészítése; reklámhirdetések terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; digitális

 reklámszolgáltatások; reklám, prospektusok terjesztése.

  37    Házépítés; építőipari szolgáltatások; építés; épület karbantartás és javítás; takarítási szolgáltatások.

  44    Kertészet, kertészkedés, parkosítás.

 ( 111 )  233.596

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02099

 ( 220 )  2020.07.21.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Távközlés; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1);

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás,

kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás

nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás

vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások

(bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése;
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impresszáriók szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2);

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés kivéve

reklámszövegek; televíziós szórakoztatás; testnevelés, tornatanítás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  233.597

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02445

 ( 220 )  2020.08.18.

 ( 732 )  dr. Balogh Tamás, Budapest (HU)

 Németh Sára Bernadett, Budapest (HU)

 Seres Dániel, Budapest (HU)

 ( 541 )  Beyond Budapest

 ( 511 )   39    Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése.

 41    Forgatókönyvírás; idegenvezetős túrák levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; elektronikus

kiadványszerkesztés; know-how átadása (képzés); nem reklámcélú szövegek publikálása; szórakoztatási

 szolgáltatások.

  42    Szakszövegek írása.

 ( 111 )  233.598

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 01366

 ( 220 )  2020.05.19.

 ( 732 )  Németh Rita, Győr-Ménfőcsanak (HU)

 ( 541 )  PendriveGuru

 ( 511 )   35    Ajándéktárgyak kis és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 111 )  233.599

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 01736

 ( 220 )  2020.06.19.

 ( 732 )  TRIMAN Építőipari Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Adrienn, Budapest

 ( 541 )  TRIMAN

 ( 511 ) 7    Anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; csónakmotorok, hajómotorok (1); földmunkagépek (1);

földmunkagépek (2); földmunkagépek (3); földmunkagépek (4); marógépek; sínfektető gépek; útépítő gépek;

 vagonemelők; vasútépítő gépek; verőgépek; vetélők, hajók [géprészek]; vezetők, sínek gépekhez.

 12    Billenőkocsik; billenős tehergépkocsik, kamionok; darus teherautók; hajók (1); hajók (2); mozdonyok;

 tehergépkocsik, teherautók, kamionok; uszályok; vasúti járművek; vasúti kocsik; vontató tehergépkocsik.

 37    Aszfaltozás; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari

felszerelések kölcsönzése; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; hajóépítés; kábelfektetési szolgáltatások;

 útburkolás.

 39    Hajórakodás; járművek kölcsönzése és bérbeadása; vasúti szállítás; vasúti teherkocsik bérbeadása; vízi

 járművel történő szállítás; vontatás; vontatás [szállítás].

 ( 111 )  233.600
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 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 01364

 ( 220 )  2020.05.19.

 ( 732 )  Frigostar Refrigerants Kft., Szatymaz (HU)

 ( 740 )  Vreckó Attila, Sándorfalva

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Csőhajlító gépek; csővágó gépek; sorjázógépek; egylépcsős peremezőgépek.

8    Csővágók [kéziszerszámok]; expanderek [kéziszerszámok]; kézzel működtetett kéziszerszámok; reszelők

 [kéziszerszámok].

 ( 111 )  233.601

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02287

 ( 220 )  2020.08.04.

 ( 732 )  Tisza-tavi Fesztivál Nonprofit Kft., Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hűtőmágnesek.

 16    Határidőnaplók, előjegyzési naptárak; füzetek; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; szórólapok;

 közlemények, kiadványok.

  18    Hátizsákok; esernyők és napernyők; kulcstartók.

  20    Babzsák fotelek; nyugágyak, napozó székek.

  21    Kulacsok [üresen].

 25    Pólók; mellények; esőköpenyek, esőkabátok; sapkák; melegítő felsők, sportos pulóverek; sportruhák és

 -mezek.

  26    Nyakbaakasztók.

  28    Játékokhoz használt labdák.

  39    Utazásszervezés, kirándulásszervezés.

 41    Kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; élő előadások bemutatása; előadóművészeti

fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése

 szórakoztatási célokra; kulturális célú fesztiválok rendezése.

  43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  233.602

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02466

 ( 220 )  2020.08.19.

 ( 732 )  Csiki Tamás István, Biatorbágy (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

 italszolgáltatás]; éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  233.606

 ( 151 )  2021.02.11.

 ( 210 )  M 20 01272

 ( 220 )  2020.05.12.

 ( 732 )  Új Ház Zrt., Tényő (HU)

 ( 541 )  újHÁZ Centrum

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  233.607

 ( 151 )  2021.02.11.

 ( 210 )  M 20 01262

 ( 220 )  2020.05.10.

 ( 732 )  Kakuszi Zsolt, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Élj a Maxximumon!

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; gyümölcsitalok; üdítőitalok; gyümölcslevek;

 szörpök; energia italok, készítmények italokhoz.

  35    Árubemutatás; kiskereskedelmi tevékenység italokkal.

 ( 111 )  233.610

 ( 151 )  2021.02.11.

 ( 210 )  M 20 01269

 ( 220 )  2020.05.12.

 ( 732 )  Varga Ferenc, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papíripari, művészellátással összefüggő anyagok művészek részére, tanítási és oktatási anyagok

művészettörténet és online műtárgykereskedelem témakörben, továbbá: papír alapú csomagolások,

 csomagolóanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 111 )  233.612

 ( 151 )  2021.02.11.

 ( 210 )  M 20 01798

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozás,

szóró-ajándékozás, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések elektronikus médián és a világhálón

keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen,

zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobil telefonokon

 keresztül.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások, áru- és

kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési

alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési hálózatokon keresztül

nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, gépjármű lízing; életjáradék- és

nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás),

utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési biztosítások,

műtárgybiztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet,

ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele; sport- és kulturális

 tevékenységek szponzorálása.

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

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben; vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  233.613

 ( 151 )  2021.02.11.

 ( 210 )  M 20 01799

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozás,

szóró-ajándékozás, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések elektronikus médián és a világhálón

keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen,

zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobil telefonokon

 keresztül.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások, áru- és

kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési

alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési hálózatokon keresztül

nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, gépjármű lízing; életjáradék- és

nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás),

utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési biztosítások,

műtárgybiztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet,

ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele; sport- és kulturális

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

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben; vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  233.614

 ( 151 )  2021.02.11.

 ( 210 )  M 20 01800

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozás,

szóró-ajándékozás, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések elektronikus médián és a világhálón

keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen,

zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobil telefonokon

 keresztül.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások, áru- és

kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési

alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési hálózatokon keresztül

nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, gépjármű lízing; életjáradék- és

nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás),

utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési biztosítások,

műtárgybiztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet,

ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele; sport- és kulturális

 tevékenységek szponzorálása.

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

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben; vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  233.615

 ( 151 )  2021.02.11.

 ( 210 )  M 20 01801

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozás,

szóró-ajándékozás, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések elektronikus médián és a világhálón

keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen,
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zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobil telefonokon

 keresztül.

 36    iztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások, áru- és

kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési

alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési hálózatokon keresztül

nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, gépjármű lízing; életjáradék- és

nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás),

utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési biztosítások,

műtárgybiztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet,

ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele; sport- és kulturális

 tevékenységek szponzorálása.

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

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben; vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  233.616

 ( 151 )  2021.02.11.

 ( 210 )  M 20 02339

 ( 220 )  2020.08.07.

 ( 732 )  Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  OFFI Akadémia

 ( 511 )  16    Hírlevelek; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvek; naptárak; nyomtatott

publikációk; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; prospektusok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve

 készülékek, berendezések]; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák.

 35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; célzott

marketing; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek készítése; szponzorok felkutatása; üzleti információk

 nyújtása weboldalon keresztül.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek es folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; tolmács szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; video

 rögzítés.

  45    Fordítások hitelesítése, hiteles fordítások előállítása.

 ( 111 )  233.617

 ( 151 )  2021.02.11.

 ( 210 )  M 20 02340

 ( 220 )  2020.08.07.

 ( 732 )  Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Hírlevelek; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvek; naptárak; nyomtatott

publikációk; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; prospektusok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve
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 készülékek, berendezések]; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák.

 35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; célzott

marketing; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek készítése; szponzorok felkutatása; üzleti információk

 nyújtása weboldalon keresztül.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek es folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; tolmács szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; video

 rögzítés.

  45    Fordítások hitelesítése, hiteles fordítások előállítása.

 ( 111 )  233.618

 ( 151 )  2021.02.11.

 ( 210 )  M 20 02342

 ( 220 )  2020.08.07.

 ( 732 )  Csepregi Éva, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Csömöre Ákos, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai.

 ( 111 )  233.619

 ( 151 )  2021.02.11.

 ( 210 )  M 20 02343

 ( 220 )  2020.08.07.

 ( 732 )  Luxajtó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Ajtók és ablakok kis- és nagykereskedelme webshopon keresztül.

  37    Ajtó és ablak beszerelése.

 ( 111 )  233.620

 ( 151 )  2021.02.11.

 ( 210 )  M 20 02341

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  Bagel Műhely Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szécsi Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Bagelek [péksütemények]; friss péksütemények; pékáruk; készítmények pékáruk készítéséhez;

 péksütemények készítésére használt keverékek.

 ( 111 )  233.622

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 19 02176
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 ( 220 )  2019.07.11.

 ( 732 )  Helló, Gyömrő! Alapítvány, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Helló, Gyömrő!

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  233.623

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 01420

 ( 220 )  2020.05.21.

 ( 732 )  dr. Kalmár Mendel Gergely Kornél, Szeged (HU)

 dr. Medgyesy Gábor, Budapest (HU)

 Franisek Krommel, Nové Zámky (SK)

 Kállai György, Szolnok (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Elixírek (gyógyászati készítmények); étrend-kiegészítő enzimek; növényi kivonatok gyógyszerészeti

 felhasználásra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra.

  30    Gabona készítmények.

  31    Friss fokhagyma.

 ( 111 )  233.635

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 02130

 ( 220 )  2020.07.24.

 ( 732 )  Bakos Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlan bérbeadás, lízing; irodahelyiségek bérbeadása, lízingje; bemutatótermek bérbeadása, lízingje;

üzlethelyiségek bérbeadása, lízingje; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; irodák bérbeadása

 közösségi munkavégzéshez.

  43    Tárgyalótermek bérbeadása, lízingje; rendezvénytermek bérbeadása, lízingje.

 ( 111 )  233.636

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 02316

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 )  Save Box

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembehelyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő
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visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 111 )  233.637

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 02320

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 )  Save Share

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 111 )  233.638

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 01421

 ( 220 )  2020.05.21.

 ( 732 )  Dr. Kalmár Mendel Gergely Kornél 75%, Szeged (HU)

 Kollár-Mendel Éva Mária 25%, Szeged (HU)

 ( 541 )  GEOWIRUM

 ( 511 ) 5    Elixírek (gyógyászati készítmények); étrend-kiegészítő enzimek; növényi kivonatok gyógyszerészeti

 felhasználásra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra.

  30    Gabona készítmények.

  31    Friss fokhagyma.

 ( 111 )  233.639

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 02319

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 )  Save Ring

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések
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termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembehelyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 111 )  233.640

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 02321

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 )  Save Con

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 111 )  233.641

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 02315

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 )  Save Pro

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembehelyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe
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helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 111 )  233.642

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 02318

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 )  Save ReTurn

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembehelyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 111 )  233.643

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 02501

 ( 220 )  2020.08.25.

 ( 732 )  Lasernetworks Kft., Veresegyház (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Nyelvoktatás, nyelvtanítás.

 ( 111 )  233.644

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 02317

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 )  Save Flex

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembehelyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő
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visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 111 )  233.645

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 01963

 ( 220 )  2020.07.09.

 ( 732 )  Kádár György, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó, csokoládé, méz, fűszerek, cukrászsütemény, péksütemény, tápióka, gabonakészítmény.

 ( 111 )  233.648

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 02224

 ( 220 )  2020.07.30.

 ( 732 )  Révy Dániel, Budakalász (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok.

  35    Kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  233.650

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 02231

 ( 220 )  2020.07.31.

 ( 732 )  Kevaimpex Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  GAST-ROAD

 ( 511 )  41    Nevelés, szórakoztatási és kulturális tevékenység; gyermek- illetve családi programok; zenés előadások

szervezése, bemutatása; fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; szórakoztatási célú

fesztiválok rendezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; szórakoztatás etnikai fesztiválok formájában;

képzési célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; kulturális célú fesztiválok

rendezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; oktatási célú fesztiválok

szervezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; dzsessz [jazz] zenével kapcsolatos fesztiválok

szervezése; kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális

célú műhelyek; kulturális események lebonyolítása; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; kulturális

tevékenységek lebonyolítása; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; kulturális célú bemutatók szervezése;

kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; sport- és kulturális tevékenységek;

kulturális show-k szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése;

kulturális célú fesztiválok rendezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; közösségi kulturális rendezvények

szervezése; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; jegyfoglalási szolgáltatások kulturális

rendezvényekre; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakoztató és kulturális rendezvények

szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel
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kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális és művészeti

rendezvények szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális célú vetélkedők, versenyek

szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári

táborokhoz; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú

rendezvényszervezés; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása kulturális célokra; állatkiállítások szervezése

kulturális vagy oktatási célokból; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra;

jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; idegenvezetős túrák lebonyolítása

kulturális helyszíneken oktatási célokból; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy

kulturális célokra; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és oktatási célú

kongresszusok és konferenciák szervezése; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási

 szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos oktatás.

 43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások;

vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati

 vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).

 ( 111 )  233.653

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 01874

 ( 220 )  2020.06.30.

 ( 732 )  VOLMIX Közvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 30    Növényi eredetű sűrítők; növényi alapú kávépótlók; növényi készítmények pótkávéként való használatra;

növényi ízesítőszerek/aromák [esszenciaolajok kivételével] italokhoz; növényi alapú csokoládés italok;

gyógyfüves méz; gyógynövény forrázatok; nem gyógyászati használatra szánt gyógynövény teák; gyógynövényes

mézes cukorkák [édességek]; italkészítéshez használt gyógynövényes ízesítők; gyógynövény készítmények

 italkészítéshez; nem gyógyhatású, gyógynövényes ízesítésű édességek, cukorkák.

 ( 111 )  233.654

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 02238

 ( 220 )  2020.07.30.

 ( 732 )  SAFE-GATE Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Fertőtlenítő készülékek, berendezések.

 ( 111 )  233.655

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 02047

 ( 220 )  2020.07.16.
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 ( 732 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; fröccsök.

  35    Reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 ( 111 )  233.656

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 20 02220

 ( 220 )  2020.07.30.

 ( 732 )  Projcs Sándor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; marketing szolgáltatás.

  41    Oktatás biztosítása; szakmai képzés.

 ( 111 )  233.660

 ( 151 )  2021.02.17.

 ( 210 )  M 20 01517

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  A jó állatorvos jó gyógyszerei

 ( 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).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  233.661

 ( 151 )  2021.02.17.

 ( 210 )  M 20 02775

 ( 220 )  2020.09.17.

 ( 732 )  Horváth Márta, Simontornya (HU)

 ( 541 )  Levendulászat

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 111 )  233.664

 ( 151 )  2021.02.17.

 ( 210 )  M 20 02771

 ( 220 )  2020.09.17.

 ( 732 )  Beregszászi Mihály Csaba, Szentendre (HU)

 ( 541 )  ingatlankilato.hu

 ( 511 )  35    Ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; weboldalakon található hirdetési

helyek bérbeadása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; internetes marketing;

 internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások.

  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés.

 ( 111 )  233.665

 ( 151 )  2021.02.17.

 ( 210 )  M 19 03849

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  Mechanet Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Épületgépészettel kapcsolatos kis- és nagykereskedés, épületgépészethez kapcsolódó termékek webshopon

 keresztül történő értékesítése.

 ( 111 )  233.666

 ( 151 )  2021.02.17.

 ( 210 )  M 20 00817

 ( 220 )  2020.03.16.

 ( 732 )  Leighton Agrio Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fejes Ágnes, Budapest

 ( 541 )  Gringo Gold

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  233.668

 ( 151 )  2021.02.17.

 ( 210 )  M 20 01792

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  Jóságszerviz Kft., Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Dr. Fáy Margit ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Jóságszerviz

 ( 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
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 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  233.683

 ( 151 )  2021.02.17.

 ( 210 )  M 20 02331

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  Caffe Brando Kft., Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukor; csokoládé; csokoládés italporok; esszenciák élelmiszerekhez; fagylaltok és jégkrémek; gofri;

gyümölcsszószok; ízesítő italokhoz; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé pörkölten; kávé

 tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; szirupok és melasz.

 ( 111 )  233.702

 ( 151 )  2021.02.19.

 ( 210 )  M 20 01888

 ( 220 )  2020.06.26.

 ( 732 )  Bakonycentrum Kft., Zirc (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  BETYÁR BURGER

 ( 511 )  30    Szendvicsek; szendvicsek hússal; szendvicsek marhahússal, sertéshússal, csirkehússal; hamburgerek

 [szendvicsek]; sajtburgerek [szendvicsek]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft.

 ( 111 )  233.703

 ( 151 )  2021.02.19.

 ( 210 )  M 20 02067

 ( 220 )  2020.07.20.

 ( 732 )  Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing, hirdetési- és reklámszolgáltatások, eladási propaganda (mások számára); hirdetési felület

kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; számítógépes fájlkezelés; adatkezelés; üzleti információk; üzleti értékelések; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti vizsgálatok, kutatások, üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása

 adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; fényképészet;
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fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 111 )  233.706

 ( 151 )  2021.02.19.

 ( 210 )  M 20 01897

 ( 220 )  2020.07.02.

 ( 732 )  Marton Adrienn, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél

szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

 ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2).

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem letölthető

filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális

 videotár szolgáltatások útján; partik tervezése [szórakoztatás]; show-műsorok készítése; televíziós szórakoztatás.

 43    Ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi

 szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 111 )  233.707

 ( 151 )  2021.02.19.

 ( 210 )  M 20 01886

 ( 220 )  2020.06.30.

 ( 732 )  Ágai András, Budapest (HU)

 Gomann Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás; éttermek, büfék, cukrászdák, kávézók.

 ( 111 )  233.708

 ( 151 )  2021.02.19.

 ( 210 )  M 20 01339

 ( 220 )  2020.05.18.
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 ( 732 )  Magnumbor Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinkák.

 ( 111 )  233.709

 ( 151 )  2021.02.19.

 ( 210 )  M 20 01890

 ( 220 )  2020.06.30.

 ( 732 )  MISS SÜTIKÉK Kft., Kistokaj (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés.

A rovat 79 darab közlést tartalmaz. 
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