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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 
BY Belorusszia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CD Kongói Demokratikus Köztársaság 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CG Kongó 
CH Svájc 
CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 
CL Chile 
CM Kamerun 
CN Kína 
CO Kolumbia 
CR Costa Rica 

CU Kuba 
CV Zöld-foki Köztársaság 
CW Curaçao 
CY Ciprus 
CZ Cseh Köztársaság 
DE Németország 
DJ Dzsibuti 
DK Dánia 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 
EC Ecuador 
EE Észtország 
EG Egyiptom 
EH Nyugat-Szahara 
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ER Eritrea 
ES Spanyolország 
ET Etiópia 
FI Finnország 
FJ Fidzsi-szigetek 
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek) 
FO Faröer-szigetek 
FR Franciaország 
GA Gabon 
GB Nagy-Britannia 
GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 
GT Guatemala 
GW Bissau-Guinea 
GY Guyana 
HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

ID Indonézia 
IE Írország 
IL Izrael 
IM Man-sziget 
IN India 
IQ Irak 
IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 
IT Olaszország 
JE Jersey 
JM Jamaica 
JO Jordánia 
JP Japán 
KE Kenya 
KG Kirgizisztán 
KH Kambodzsa 
KI Kiribati 
KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 
KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KW Kuvait 
KY Kajmán-szigetek 
KZ Kazahsztán 
LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 
OM Omán 
PA Panama 
PE Peru 
PG Pápua Új-Guinea 
PH Fülöp-szigetek 
PK Pakisztán 
PL Lengyelország 
PT Portugália 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Katar 
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 
RO Románia 
RS Szerbia 
RU Oroszországi Föderáció 
RW Ruanda 
SA Szaúd-Arábia 
SB Salamon-szigetek 
SC Seychelle-szigetek 
SD Szudán 
SE Svédország 
SG Szingapúr 
SH Szent Ilona 
SI Szlovénia 
SK Szlovákia 
SL Sierra Leone 
SM San Marino 
SN Szenegál 
SO Szomália 
SR Suriname 
SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 
SV Salvador 
SX Sint Maarten (holland rész) 
SY Szíriai Arab Köztársaság 
SZ Szváziföld 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TD Csád 
TG Togo 
TH Thaiföld 
TJ Tádzsikisztán 
TL Kelet-Timor 
TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 
TO Tonga 
TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 
TV Tuvalu 
TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 
UA Ukrajna 
UG Uganda 
US Amerikai Egyesült Államok 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VA Szentszék 
VC Saint Vincent és Grenadine 
VE Venezuela 
VG Brit Virgin-szigetek 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 
WS Szamoa 
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-
dalmi és növényfajta-oltalmi 
rovatokban közzétételi szám 
vagy lajstromszám; használati 
minta és formatervezési minta 
rovatokban lajstromszám; a 
megadott szabadalmak, a 
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 
minta oltalmak és a megadott 
formatervezési mintaoltalmak 
rovatokban a lajstromszámhoz 
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte 

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

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai 

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 
használati minták adatai 
(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta 
bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 
(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 
közzétételi adatai; 
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt 
meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghosz-
szabbítása iránti kérelem 
napja 

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben 
a közzétételt követően elvégzett 
újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

 
Védjegy és földrajzi árujelző adatok 
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 
szabványa szerint) 
 
(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

oltalom megszűnésének napja 
(151) a lajstromozás napja 
(156) a megújítás napja 
(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 
(210) a bejelentés ügyszáma 
(220) a bejelentés napja 
(230) a kiállítási elsőbbség adatai 
(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 
(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak 
az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 
közönségestől eltérő írás-
móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai 
(731) bejelentő 
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg. 

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 20 01086

 ( 220 ) 2020.04.22.

 ( 731 )  Union des Associations Europeennes de Football (UEFA), Nyon 2 (CH)

 ( 300 )  UK00003477533 2020.03.26. GB

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

 ( 541 ) EURO 2021

 ( 511 )  16    Színező és rajzoló füzetek; foglalkoztató füzetek; magazinok; újságok; könyvek és újságok, beleértve a

sportolókkal és sportolónőkkel vagy sporteseményekkel kapcsolatosakat; könyvjelzők; nyomtatott tananyagok;

eredménylapok; rendezvények programjai; albumok eseményekhez; fényképalbumok; aláírókönyvek, nyomtatott

órarendek/menetrendek, brosúrák; játékosok fényképei gyűjtőknek; lökhárító matricák, matricák, albumok,

matrica albumok; poszterek; fényképek; papír asztalterítők; papírszalvéták; papírzacskók; meghívók;

üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; ajándékcsomagoló papír; papírból készült poháralátétek és tányéralátétek;

szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; ételcsomagoló papír; élelmiszer-tartósító zacskók; papír kávéfilterek;

papírcímkék; papír kéztörlők; egészségügyi papír; WC-papír; sminkeltávolító kendők; zsebkendődobozok

papírból és kartonból; papírzsebkendők, papírtörlők; papíráru, valamint oktatási és tanítási anyagok (kivéve

készülékek); írógéppapír; fénymásolópapír, nyomtatópapír; borítékok; jegyzettömbök, írótömbök; irattartók;

papírzsebkendő; iskolai füzetek, irkák; papírlapok jegyzeteléshez; írólap, írópapír; különálló papírlap; dossziék,

iratgyűjtők; könyvek borításához használt papír; világító papír; öntapadós jegyzetlapok; papírnehezékek;

krepp-papír; szövetpapírok; papír kitűzők és jelvények; zászlók papírból; papírzászlók; íróeszközök; töltőtoll;

ceruzák; golyóstollak; golyóstoll- és ceruzakészletek; rostirónok és filctollak; rosttollak és filctollak; jelölők;

tinta, tintapárnák, gumibélyegzők; írógépek, elektromos és nem elektromos; litográfiák, litografált (műtárgyak);

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festékdobozok, festékek és színes ceruzák; kréta; ceruza díszek

[papíripari cikkek]; klisék, nyomódúcok; címregiszterek; időtervezők; személyi szervezők, határidőnaplók

papírból; autóstérképek; jegyek, belépőjegyek, lottószelvények; csekkek; képregények; naptárak; képeslapok,

levelezőlapok; reklámtáblák, bannerek; kaparós matricák; öntapadós címkék; irodai kellékek (kivéve bútorok);

javítófolyadék, átfestő folyadék; radírgumik; ceruzahegyezők; állványok és tartók irodaszerekhez; gémkapocs;

rajzszegek; vonalzók; ragasztószalagok papírárukhoz, ragasztószalag adagolók; irodai kapcsok, iratkapcsok;

sablonok, stencilek; iratmappák; irodai kapcsok; feljegyzési blokk tartók; könyvtámaszok; tartók könyvekhez;

pecsétbélyegek; postai bélyegek gyűjtési célokra; emlékbélyeg ívek; hitelkártyák, telefonkártyák, készpénz

kártyák, bankkártyák, utazáshoz és showműsorokhoz való kártyák, csekkfedezeti kártyák és betéti kártyák,

nem-mágneses, valamint papír vagy karton kártyák formájában; poggyászcímkék papírból; útlevéltartók; utazási

csekkek; csekk-könyv borítók; fém bankjegykapcsok; valamennyi, az előzőekben felsorolt áru kizárólag az

 UEFA által szervezett futball Európa-bajnoksággal kapcsolatos.

 18    Bőrök és műbőrök; bőr hevederek, -szíjak; ernyők, esernyők; napernyők; sporttáskák (nem a befogadott

termékekhez adaptálva); utcai táskák; utazótáskák; hátizsákok, hátitáskák; iskolatáskák; övre fűzhető táskák;

kézitáskák; névjegykártya tartók; bőrtáskák; strandtáskák; ruházati táskák utazáshoz; ruhatáskák utazáshoz;

bőröndök; irattáskák, aktatáskák; azonosító címkék bőröndökhöz; bőrönd szíjak; aktatáskák (bőráruk);

kozmetikai táskák (üresen), piperetáskák; kulcstartók (bőráruk); tárca; pénztárcák; ostorok; nyakörvek állatoknak;

pórázok, szíjak állatok számára; tartók azonosító kártyákhoz; valamennyi, az előzőekben felsorolt áru kizárólag

 az UEFA által szervezett futball Európa-bajnoksággal kapcsolatos.

 25    Ruházat; cipők és lábbelik; kalapáruk; ingek; kötött szövetek (ruházat); pulóverek; ujjatlan mezek,

sportingek; pólók; mellények; trikóingek; ujjatlan trikók, női ruhák; szoknyák; alsóruházat, fehérneműk;

fürdőruhák; fürdőköpenyek; rövidnadrágok; nadrágok; pulóverek; sapkák; kalapáruk; selyemövek, vállszalagok;

sálak; kendők; csúcsos sapkák; tréningruhák; pulóverek; dzsekik, sportdzsekik, stadion dzsekik (futóruhák);

blézerek; vízálló ruházat; kabátok; egyenruhák; nyakkendők; bandana kendők; karszalagok; fejszalagok [ruházat];
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kesztyűk; kötények; partedlik, előkék, nem papírból; pizsamák; játékruhák csecsemőknek és gyermekeknek;

harisnyák és zoknik; harisnyatartók; övek; harisnyatartók és nadrágtartók; valamennyi, az előzőekben felsorolt

 áru kizárólag az UEFA által szervezett futball Európa-bajnoksággal kapcsolatos.

 32    Üdítőitalok; koncentrátumok, szörpök és porok alkoholmentes italok készítéséhez; ásványvizek és szénsavas

vizek; egyéb alkoholmentes italok; izotóniás italok; gyümölcs- és zöldségitalok; gyümölcs és zöldséglevek;

fagyasztott gyümölcsitalok; sörök; erős barna ale sörök; világos és ale sörök, csekély alkoholtartalmú vagy

alkoholmentes sörök; valamennyi, az előzőekben felsorolt áru kizárólag az UEFA által szervezett futball

 Európa-bajnoksággal kapcsolatos.

 35    Állásközvetítő irodák; munkaerő-toborzás; óriásplakátok bérleti szolgáltatásai; reklámozás; reklámozás

szponzorálás (szponzorálás) révén; reklámterület bérleti szolgáltatások; sport és közönségkapcsolat-támogató

ügynökségi szolgáltatások; marketing kutatási szolgáltatások; közvélemény-kutatási szolgáltatások;

adatbázis-összeállítási szolgáltatások; adatbázis-kezelési szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások különféle

árukkal, nevezetesen oldószerekkel, paraffinnal, viasszal, bitumennel és kőolajjal, ruházattal, lábbelivel,

kalapokkal és más fejfedőkkel, sportszerekkel, irodaszerekkel, hangok és képek rögzítésére, továbbítására és

visszajátszására szolgáló készülékekkel, könyvekkel, videojátékokkal, játékokkal, babákkal, újságokkal,

folyóiratokkal, kiadványokkal, csapokkal, jelvényekkel, kulcstartókkal, ékszerekkel, órákkal, táskákkal,

törülközőkkel, zászlókkal, üdítő és alkoholos italokkal, dohányzási cikkekkel, édességekkel kapcsolatosan; mások

megbízásából különféle áruk csoportosítása (azok szállítása kivételével), nevezetesen oldószerek, paraffin, viasz,

bitumen és kőolaj, ruházat, cipő, kalapok és más fejfedők, sportcikkek, állóeszközök, hangok és képek

rögzítésére, továbbítására és visszajátszására szolgáló készülékek, könyvek, videojátékok, játékok, babák,

újságok, folyóiratok, kiadványok, csapok, jelvények, kulcstartók, ékszerek, órák, táskák, törülközők, zászlók,

üdítő és alkoholos italok, dohányzási cikkek, édességek, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára az áruk

kényelmes megtekintését és megvásárlását az interneten keresztül; üzleti információs szolgáltatások online

biztosítása számítógépes adatbázisokból vagy az internetről; internetes weboldalként történő felhasználásra

szolgáló hirdetések összeállítása; könyvtárak összeállítása az interneten vagy vezeték nélküli elektronikus

kommunikációs eszközön történő közzétételhez; helyek biztosítása az internetes webhelyeken áruk és

szolgáltatások reklámozására; internetes árverezés; üzleti adminisztrációs szolgáltatások az interneten történő

eladások feldolgozására; előnyprogramok biztosítása az ügyfelek számára és a szurkolói hűségkártyák kiadása a

tulajdonos személyes adataival a sportstadionok belépésének ellenőrzése céljából; labdarúgó rendezvények és

futball versenyek népszerűsítése; pénzügyi szponzorálás keresése labdarúgó-versenyekhez; valamennyi, az

 előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA által szervezett futball Európa-bajnoksággal kapcsolatos.

 41    Oktatás; kiképzés; szórakozás; nyereményjátékok és versenyek működtetése; sporttal kapcsolatos fogadási

és játékszolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások (sport, szórakozás); vendéglátási szolgáltatások, nevezetesen

az ügyfélfogadási szolgáltatások (szórakoztató szolgáltatások), ideértve belépőjegyek biztosítása sport vagy

szórakoztató rendezvényekre; sporteseményekkel kapcsolatos szórakoztató szolgáltatások; sport- és kulturális

tevékenységek; kulturális célú rendezvények szervezése; sportversenyek szervezése; események szervezése a

futball területén; sportlétesítmények üzemeltetése; video- és audiovizuális rendszerek kölcsönzése; interaktív

oktatási és rekreációs termékek kölcsönzése, interaktív kompakt lemezek, CD-ROM-ok és számítógépes játékok;

interaktív CD-k és CD-ROM-ok készítése; televízió és rádió sportesemények lefedettsége; rádió- és televíziós

műsorok és videokazetták gyártási szolgáltatásai; jegyfoglalási szolgáltatások és információk szórakoztató, sport-

és kulturális eseményekhez; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; időzítés a sportesemények alatt;

szépségversenyek szervezése; interaktív szórakozás; online fogadási és játékszolgáltatások az interneten vagy

bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton; sorsolásos szolgáltatások nyújtása;

szórakozási, szórakoztatási információk nyújtása (beleértve a sport területén) számítógépes adatbázisból online

vagy az interneten keresztül vagy bármilyen vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózat segítségével;

interneten vagy mobiltelefonon továbbított elektronikus játékszolgáltatások; könyvkiadás; elektronikus könyvek

és újságok online kiadása; audio- és videofelvétel szolgáltatások; animációs rajzfilmek készítése filmekhez,

animációs rajzfilmek készítése televíziós filmekhez; hang- és képfelvételek kölcsönzése szórakoztatás céljából;
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információ az oktatás területén online biztosítva számítógépes adatbázisból vagy az interneten vagy bármely

vezeték nélküli elektronikus eszközön keresztül; fordítási szolgáltatások; fényképezési szolgáltatások;

futballstadionok kölcsönzése; filmfelvételek, hang- és videofelvételek programozása és/vagy kölcsönzése;

valamennyi, az előzőekben felsorolt szolgáltatás kizárólag az UEFA által szervezett futball Európa-bajnoksággal

 kapcsolatos.

 ( 210 ) M 20 01755

 ( 220 ) 2020.06.22.

 ( 731 )  dr. Pászt Patrícia, Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok lebonyolítása; coaching; coaching

[tréning], személyi coaching [képzés], oktatási szolgáltatások coaching formájában, gyakorlati képzés,

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; know-how átadása (képzés);

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; könyvkiadás, nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; oktatás biztosítása;

oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése,

 szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; tolmács szolgáltatások.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; gyásztanácsadás; horoszkóp készítés; horoszkópos tanácsadás;

 mediációs szolgáltatások; online közösségi háiózatok szolgáltatásai; társkereső szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01756

 ( 220 ) 2020.06.22.

 ( 731 )  dr. Pászt Patrícia, Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok lebonyolítása; coaching; coaching

[tréning], személyi coaching [képzés], oktatási szolgáltatások coaching formájában, gyakorlati képzés,

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; know-how átadása (képzés);

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás; könyvkiadás, nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; oktatás biztosítása;

oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése,

 szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; tolmács szolgáltatások.

 42    Lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; tervezési szolgáltatások

lakberendezéssel kapcsolatban, színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési

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

 szolgáltatások.
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 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; gyásztanácsadás; horoszkóp készítés; horoszkópos tanácsadás;

 mediációs szolgáltatások; online közösségi háiózatok szolgáltatásai; társkereső szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02659

 ( 220 ) 2020.09.04.

 ( 731 )  Csókás és Társa kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Réka, Budapest

 ( 541 ) Kiss Virág

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; aloe vera készítmények kozmetikai

célokra; arcpúder; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; borotválkozás utáni arcszeszek; borotvaszappan;

bőrápoló kozmetikumok; dekormatricák kozmetikai használatra; dezodoráló szappan; dezodorok emberi

használatra vagy állatoknak; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő csíkok; fogfehérítő

zselék; fogkrémek (1); fogkrémek (2); fürdősók nem gyógyászati használatra; gyermekkozmetikai cikkek;

gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; habkő, horzsakő; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajegyenesítő

készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; hintőpor, pipere célokra;

illatszer készítmények; intim lemosók személyi higiéniai célokra, nem gyógyszeres; ízesítők, aromák italokhoz

[illóolajok]; ízesítők, aromák süteményekhez [illóolajok]; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan;

kenőcsök kozmetikai célokra; készítmények borotválkozáshoz; kollagénkészítmények kozmetikai célokra;

kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai

készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készletek; kozmetikai krémek;

kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek

szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz; kölnivíz (1); kölnivíz (2); körömápoló készítmények; körömlakk

lemosó; körömlakkok; leheletfrissítő készítmények személyes higiéniához; leheletfrissítő lapocskák; lehelet

frissítő spray; levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan;

mandulatej kozmetikai használatra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra; masszázs zselék, gélek, nem

gyógyászati célokra; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; micellás víz; műkörmök; műszempillák;

nád diffúzorok légfrissítőkhöz; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású

folyadékok, oldatok; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és

illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra; összehúzó/vérzéselállító szerek

kozmetikai használatra; parfümök; parfümvizek, illatosított vizek; rózsaolaj; ruhaillatosító zacskók, tasakok;

rúzstokok; samponok; smink; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító készítményekkel

átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; sminktermékek; szájvizek, nem

gyógyászati célra; szappan (1); szappan (2); száraz samponok; szemöblítők, nem gyógyászati használatra;

szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2); szempillaspirál; szőrtelenítő készítmények;

tisztítókészítményekkel átitatott babatörlőkendők; tisztítószerek háztartási használatra; tisztító tejek kozmetikai

használatra; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; zselés szempárnák kozmetikai

 célokra; zsírok kozmetikai célokra.

 21    Aromaolaj párologtatók, a nádból készült párologtatók kivételével; asztaldíszek; bögrék, korsók;

cukorkásdobozok; cukortartók; cumisüveg melegítők, nem elektromos; csészealjak; csészék; dezodoráló szerek

személyes használatra; dobozok üvegből; edényáruk; edények; fazekak; étkészletek; fémedények fagylalt és jeges

italok készítéshez; festett üvegáru; fésűk; fogkefék; fogkefék (elektromos); fogselyem; fordító- és kenőlapátok,

spatulák konyhai használatra; fűszertartó szettek; gyertyatartók; gyertyatartó üvegedények [tartók];

gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási használatra; habverők, nem elektromos; hálós zacskók sütéshez, nem

mikrohullámú sütőkhöz; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási keverőgépek, nem elektromos; háztartási

szűrők; hordozható hűtőtáskák, nem elektromos; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok

italokhoz; hűtőpalackok; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és italok hűtéséhez; ivópalackok sportoláshoz (1);

ivópalackok sportoláshoz (2); izotermikus táskák; jégkockaformák; kancsók; kerámiák háztartási használatra;

kertészeti kesztyűk; kesztyűk háztartási használatra; keverőkanalak [konyhai eszközök]; kézi habverők, nem
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elektromos, háztartási használatra; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; koktélkeverők; konyhai darálók, nem

elektromos; konyhai dobozok, tárolók; konyhai eszközök, kisméretű (1); konyhai eszközök, kis méretű (2);

konyhai vágódeszkák; konyharuhák; kosarak háztartási használatra; kozmetikai ecsetek; pipere ecsetek;

kozmetikai eszközök; kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok [üvegáruk]; levesestálak; mosdó tálak,

lavórok; mozsarak konyhai használatra; mozsártörők konyhai használatra; műtárgyak porcelánból, kerámiából,

agyagból vagy üvegből; nem elektromos ételpárolók; nem elektromos italadagolók; nem elektromos, konyhai

darálók; nem elektromos ostya-/gofrisütők; nem elektromos tésztakészítők háztartási használatra; palackok;

párologtatók; piperetáskák, neszesszerek; poharak papírból vagy műanyagból; porcelánok; púderpamacsok;

púdertartók kompakt púderhez [üresen]; reszelők konyhai használatra; salátás kanalak; salátástálak;

sminkeltávolító termékek; sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák háztartási használatra; sószórók;

süteményformák; sütőformák, sütemény szaggatók; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók (1);

szappantartók (2); szemöldök kefék; szempilla kefék; szivacsok háztartási használatra; szivacsos; lábujj

szétválasztók pedikűrözéshez; szivacstartók; szívószálak; szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy

üvegből (1); szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből (2); szöszeltávolítók, textilborotvák

elektromos vagy nem elektromos; tálak aromaolajok párologtatására; tálcák háztartási használatra; tálcák

papírból, háztartási használatra; tányérok; tárolók, tároló edények háztartási vagy konyhai célokra;

teafilter-tartók; teafőző tojások; teásdobozok; teáskannák; teáskészletek [terítékek]; teaszűrők; termoszok;

textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kéziműködtetésű; toaletteszközök; újrahasználható szilikon ételfedők;

uzsonnásdobozok; üvegampullák [tartályok]; üvegáru italokhoz; üvegek [tárolóedények]; üvegpalackok

 [tartályok]; zöldségestálak.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; atlétatrikók; babanadrágok [ruházat]; ballonkabátok

[ruházat]; boák [nyakbavalók]; bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék

[ruházat]; csecsemőkelengyék, babakelengyék; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejre való sálak, fejkendők;

fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; furdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák;

hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok;

hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik;

izzadtságfelszívó alsóneműk; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kamáslik [lábszárvédők]; karcsúsító

anyagokat tartalmazó ruházat; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók;

kombinék [alsónemű]; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2);

lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; melltartók; műbőr ruházat;

öltönyök; öntapadós melltartók; övék [ruházat]; papucsok; parkák; partedlik; előkék, nem papírból; pelerinek;

pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pufi dzsekik[ruházat]; pulóverek;

pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sárcipők, gumicsizmák;

síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy

szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2); strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok;

szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; talárok; talpak lábbelikhez (1); talpak lábbelikhez (2);

teddyk [alsónemű]; tornacipők; torna- és balettruhák; tomaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; ujjas

 előkék, nem papírból; úszósapkák; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zuhanyzó sapkák.

 30    Agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; árpaőrlemény; bulgur; búzacsíra

emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória [pótkávé];

croissantok; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú

diófélék; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; dara emberi fogyasztásra;

desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék;

édességek karácsonyfák díszítéséhez; ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; étkezési

burgonyaliszt; étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő

összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek (1);
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fagylaltok és jégkrémek(2); fagylaltok és jégkrémek (3); fagylaltporok; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok

fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; földimogyorós édességek; fűszerek (1); fűszerek (2); fűszerek,

ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; gluténmentes

kenyér; gofri; gyorsrizs; gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor

[édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; húslé, mártás, szaft; ízesítők italokhoz [kivéve

illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; jeges tea; jégkockák; jégkrém nyalókák, fagylalt

nyalókák, pálcikás jégkrémek; kakaó; kakaóalapú italok; kakaó italok tejjel;kamilla-alapú italok; karamellák

[cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé,

pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti gyógynövények,

tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; kovász; krumplialapú lepénykenyerek; kruton (pirított

zsemlekocka); kukoricadara (1); kukoricadara (2); kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma;

kuszkusz [búzadara]; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítés];

lepények; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas

protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra (1); maláta emberi

fogyasztásra (2); mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő;

menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák; méz; mustár; mustárliszt; müzli; narancsvirágvíz ízesítési

célokra; növényi készítmények pótkávéként való használatra; nugát; nyerstészták; palacsinták; panírkeverékek;

paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pattogatott kukorica; pizza; pótkávé; pralinék;

propolisz; pudingok (1); pudingok (2); rágógumi; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra;

rizspuding; rizs rágcsálnivalók; rizssütemény; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú); spagetti; sűrítőszerek

főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok; süteménytészta (1); süteménytészta (2); süteménytészta

(3); süteménytészta(4); süteménytészta (5); sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szendvicsek;

szirupok és melasz (1); szirupok és melasz (2); szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok];

tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem

gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek; tésztaöntetek; tortilla; vanília [ízesítőszer]; vanillin

[vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara (1); zabdara(2); zabdara (3);

 zabdara (4); zsemlék; zsemlemorzsa.

 ( 210 ) M 20 02663

 ( 220 ) 2020.09.07.

 ( 731 )  KOLIKEN Korlátolt Felelősségű Tárasság, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hajts a saját utadon!

 ( 511 )  12    Futókerékpárok [járművek]; elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; elektromos kerékpárok;

gyermekkerékpárok; hegyikerékpárok; kerékpár utánfutók; kerékpárok; lábbal hajtható rollerek [járművek];

négykerekű biciklik; összecsukható elektromos kerékpárok; pedálos kerékpárok; összehajtható kerékpárok;

tandem kerékpárok; triciklik; túrakerékpárok; versenykerékpárok; járművek és szállítóeszközök; áruszállító

kerékpárok; mini kerékpárok; motoros kerékpárok; kerékpárok irányjelzői; összecsukható kerékpárok; ülések

kerékpárokhoz; kerékagyak kerékpárokhoz; kosarak kerékpárokhoz; fékkarok kerékpárokhoz;

kormánymarkolatok kerékpárokhoz; gumitömlők [kerékpárokhoz]; nyeregtáskák kerékpárokhoz; sebességváltók

kerékpárokhoz; fogaskerekek kerékpárokhoz; fékek kerékpárokhoz; gumiabroncsok kerékpárokhoz; váltók

kerékpárokhoz; motorok kerékpárokhoz; láncok kerékpárokhoz; láncvédők kerékpárokhoz; klipszek

kerékpárokhoz; gumibelsők kerékpárokhoz; lengéscsillapítók kerékpárokhoz; küllővédők kerékpárokhoz; küllők

kerékpárokhoz; kormányrudak kerékpárokhoz; csomagtartók kerékpárokhoz; kulacstartók kerékpárokhoz;

palacktartók kerékpárokhoz; fémcsengők kerékpárokhoz; nyereghuzatok kerékpárokhoz; pótkerekek

kerékpárokhoz; kitámasztókerekek kerékpárokhoz; irányjelzők kerékpárokhoz; kerekek kerékpárokhoz;

görgősláncok kerékpárokhoz; fékkábelek kerékpárokhoz; hajtásláncok kerékpárokhoz; villák [kerékpárok

alkatrészei]; háromkerekű áruszállító kerékpárok; táskák [kosarak] kerékpárokhoz; forgó kormányfogantyúk
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kerékpárokhoz; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz; belső nélküli abroncsok kerékpárokhoz;

nyeregtakarók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz;

szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; első villa csatlakozók [kerékpárok alkatrészei]; légszivattyúk

kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz; belső tömlők [kétkerekű motoros járművekhez vagy

kerékpárokhoz]; kerékpárvázak; kerékpárfékek; kerékpárpumpák; kerékpártartók; kerékpárláncok;

kerékpárpedálok; kerékpárcsengők; kerékpárkormányok; kerékpár sárvédők; kerékpár nyergek; kerékpár

kerékagyak; kerékpár nyeregcsövek; kerékpár támaszok; kerékpár táskák; kerékpár klipszek; kerékpár dudák;

kerékpár küllők; kerékpár hajtókarok; láncgyűrűk kerékpárokhoz; kormányvégek kerékpárokhoz; utasháttámlák

kerékpárokhoz; kerékpártartók járművekhez; kerékpárkerekek, biciklikerekek; első váltók [kerékpár]; kerékpár

pótkerekek [tanuláshoz]; kerékpár állványok részei; markolatok kerékpár-fékkarokra; borítások kerékpárok

kormányfogantyúihoz; huzatok kerékpárok pedáljaihoz; sebességváltók [kerékpárok részei]; láncok [kerékpárok

részei]; fogaskerekek [kerékpárok alkatrészei]; kormányszárak [kerékpárok alkatrészei]; kormányvégek

[kerékpárok részei]; kormányok [kerékpárok részei]; belső tömlők kerékpárokhoz; szabadonfutó kerekek

kerékpárokhoz; hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; kerékpáros táskák, biciklis táskák; kerékpárok részét

 képező kerekek; sárhányók kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: futókerékpárok [járművek]; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: gyermekkerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: hegyikerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár

utánfutók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: lábbal hajtható rollerek [járművek]; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: négykerekű biciklik; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: összecsukható elektromos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: pedálos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

összehajtható kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: tandem kerékpárok; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: triciklik; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: túrakerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

versenykerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: járművek és

szállítóeszközök; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: áruszállító kerékpárok; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: mini kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: motoros kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerékpárok irányjelzői; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

összecsukható kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ülések

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékagyak kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kosarak kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fékkarok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kormánymarkolatok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: gumitömlők [kerékpárokhoz]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyeregtáskák kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

sebességváltók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fogaskerekek

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fékek kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gumiabroncsok kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: váltók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: motorok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: láncok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

láncvédők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: klipszek

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: gumibelsők kerékpárokhoz; a
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következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: lengéscsillapítók kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: küllővédők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: küllők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kormányrudak kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

csomagtartók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kulacstartók

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: palacktartók kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fémcsengők kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: nyereghuzatok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: pótkerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kitámasztókerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: irányjelzők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

kerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: görgősláncok

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fékkábelek kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: hajtásláncok kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: villák [kerékpárok alkatrészei]; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: háromkerekű áruszállító kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: táskák [kosarak] kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: forgó kormányfogantyúk kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: belső nélküli abroncsok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: nyeregtakarók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: első villa csatlakozók [kerékpárok alkatrészei]; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: légszivattyúk kétkerekű gépjárművekhez vagy

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: belső tömlők [kétkerekű

motoros járművekhez vagy kerékpárokhoz]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

kerékpárvázak; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárfékek; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárpumpák; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpártartók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

kerékpárláncok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárpedálok; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárcsengők; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárkormányok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár sárvédők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár

nyergek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár kerékagyak; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár nyeregcsövek; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár támaszok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár táskák; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár

klipszek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár dudák; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár küllők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár hajtókarok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: láncgyűrűk

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kormányvégek kerékpárokhoz;

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: utasháttámlák kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpártartók járművekhez; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárkerekek, biciklikerekek; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: első váltók [kerékpár]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár pótkerekek [tanuláshoz]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár állványok részei; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:
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markolatok kerékpár-fékkarokra; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: borítások

kerékpárok kormányfogantyúihoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: huzatok

kerékpárok pedáljaihoz; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: sebességváltók

[kerékpárok részei]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: láncok [kerékpárok részei];

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fogaskerekek [kerékpárok alkatrészei]; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kormányszárak [kerékpárok alkatrészei]; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kormányvégek [kerékpárok részei]; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: kormányok [kerékpárok részei]; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: belső tömlők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: szabadonfutó kerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpáros táskák, biciklis táskák; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok részét képező kerekek; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: sárhányók kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: futókerékpárok [járművek]; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: elektromos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: gyermekkerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

hegyikerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár utánfutók; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: lábbal hajtható rollerek [járművek]; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: négykerekű biciklik; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: összecsukható elektromos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: pedálos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

összehajtható kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: tandem kerékpárok;

a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: triciklik; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: túrakerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: versenykerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: járművek

és szállítóeszközök; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: áruszállító kerékpárok; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: mini kerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: motoros kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok irányjelzői; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: összecsukható kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

ülések kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékagyak

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kosarak kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fékkarok kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kormánymarkolatok kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gumitömlők [kerékpárokhoz]; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: nyeregtáskák kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: sebességváltók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fogaskerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fékek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: gumiabroncsok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: váltók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

motorok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: láncok

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: láncvédők kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: klipszek kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gumibelsők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos
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nagykereskedelmi szolgáltatások: lengéscsillapítók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: küllővédők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: küllők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

kormányrudak kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: csomagtartók

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kulacstartók kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: palacktartók kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fémcsengők kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: nyereghuzatok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: pótkerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: kitámasztókerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: irányjelzők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

kerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: görgősláncok

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fékkábelek kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: hajtásláncok kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: villák [kerékpárok alkatrészei]; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: háromkerekű áruszállító kerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: táskák [kosarak] kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: forgó kormányfogantyúk kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: belső nélküli abroncsok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: nyeregtakarók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: első villa csatlakozók [kerékpárok alkatrészei];

a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: légszivattyúk kétkerekű gépjárművekhez vagy

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: belső tömlők [kétkerekű

motoros járművekhez vagy kerékpárokhoz]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

kerékpárvázak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárfékek; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárpumpák; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpártartók; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: kerékpárláncok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

kerékpárpedálok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárcsengők; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárkormányok; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár sárvédők; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár nyergek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár kerékagyak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár

nyeregcsövek; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár támaszok; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár táskák; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár klipszek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár dudák; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár küllők; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpár

hajtókarok; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: láncgyűrűk kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kormányvégek kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: utasháttámlák kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpártartók járművekhez; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárkerekek, biciklikerekek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: első váltók [kerékpár]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: kerékpár pótkerekek [tanuláshoz]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi
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szolgáltatások: kerékpár állványok részei; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

markolatok kerékpár-fékkarokra; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: borítások

kerékpárok kormányfogantyúihoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: huzatok

kerékpárok pedáljaihoz; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: sebességváltók

[kerékpárok részei]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: láncok [kerékpárok

részei]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fogaskerekek [kerékpárok alkatrészei];

a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kormányszárak [kerékpárok alkatrészei]; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kormányvégek [kerékpárok részei]; a következő

árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kormányok [kerékpárok részei]; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: belső tömlők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: szabadonfutó kerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpáros táskák, biciklis táskák; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok részét képező kerekek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: sárhányók kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: futókerékpárok [járművek]; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; a

következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: elektromos kerékpárok; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: gyermekkerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: hegyikerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár utánfutók; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások: lábbal hajtható rollerek [járművek]; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: négykerekű biciklik; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: összecsukható elektromos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: pedálos kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: összehajtható kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: tandem kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: triciklik; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások: túrakerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások:

versenykerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: járművek és

szállítóeszközök; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: áruszállító

kerékpárok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: mini kerékpárok; a

következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: motoros kerékpárok; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok irányjelzői; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: összecsukható kerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: ülések kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékagyak kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kosarak kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: fékkarok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kormánymarkolatok kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: gumitömlők [kerékpárokhoz]; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: nyeregtáskák kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: sebességváltók kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: fogaskerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: fékek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: gumiabroncsok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: váltók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 5. szám, 2021.03.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M494



csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: motorok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: láncok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: láncvédők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: klipszek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: gumibelsők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: lengéscsillapítók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: küllővédők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: küllők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kormányrudak kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: csomagtartók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kulacstartók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: palacktartók kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: fémcsengők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: nyereghuzatok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: pótkerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kitámasztókerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: irányjelzők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: görgősláncok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: fékkábelek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: hajtásláncok kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: villák [kerékpárok alkatrészei]; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: háromkerekű áruszállító kerékpárok; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: táskák [kosarak] kerékpárokhoz; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: forgó kormányfogantyúk kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz; a

következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: belső nélküli abroncsok

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: nyeregtakarók

kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: első villa csatlakozók [kerékpárok alkatrészei]; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: légszivattyúk kétkerekű gépjárművekhez vagy

kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: belső tömlők

[kétkerekű motoros járművekhez vagy kerékpárokhoz]; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárvázak; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerékpárfékek; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások:

kerékpárpumpák; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpártartók;

a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárláncok; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárpedálok; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárcsengők; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárkormányok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár sárvédők; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár nyergek; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár kerékagyak; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár nyeregcsövek; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár támaszok; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár táskák; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 5. szám, 2021.03.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M495



szolgáltatások: kerékpár klipszek; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások:

kerékpár dudák; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár küllők;

a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár hajtókarok; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: láncgyűrűk kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kormányvégek kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: utasháttámlák kerékpárokhoz; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpártartók járművekhez; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárkerekek, biciklikerekek; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: első váltók [kerékpár]; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár pótkerekek [tanuláshoz]; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpár állványok részei; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: markolatok kerékpár-fékkarokra; a következő árukkal

kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: borítások kerékpárok kormányfogantyúihoz; a

következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: huzatok kerékpárok pedáljaihoz; a

következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: sebességváltók [kerékpárok részei];

a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: láncok [kerékpárok részei]; a

következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: fogaskerekek [kerékpárok

alkatrészei]; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kormányszárak

[kerékpárok alkatrészei]; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások:

kormányvégek [kerékpárok részei]; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások: kormányok [kerékpárok részei]; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások: belső tömlők kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások: szabadonfutó kerekek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő

kiskereskedelmi szolgáltatások: hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpáros táskák, biciklis táskák; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kerékpárok részét képező kerekek; a következő árukkal kapcsolatos

 csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: sárhányók kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz.

 ( 210 ) M 20 02691

 ( 220 ) 2020.09.10.

 ( 731 )  Velünk Élő Legendák Könnyűzenei Örökségünk Megörzéséért Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Velünk élő legendák

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; nyakkendők;

alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat];

ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];

bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (2); bugyik; bundák, szőrnék

[ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok; cipősarkak (1);

cipősarkak (2); cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik

[ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak

[ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász

beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok

[ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók, harisnyakötők,

zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2);

ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtságszívó alsóneműk; jelmezek; jodhpur

nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalapvázak;

kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kemény ingmellek,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 5. szám, 2021.03.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M496



plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1);

kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények

[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); lábszármelegítők; latex ruházat; legging

nadrágok, cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények;

melltartók; míderek (1); míderek (2); miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat];

műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orarion [egyházi

ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat];

papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák;

pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek;

pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat

gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek;1 ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák;

sárcipők, gumicsizmák; sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk;

sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1);

sportcipők (2); stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik;

szarongok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; talárok; talpak lábbelikhez (1); talpak

lábbelikhez (2); teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű],

kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek

western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó

 sapkák.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai;

élő előadások bemutatása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; partik tervezése {szórakoztatás}; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése

{impresszáriók szolgáltatásai}; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 20 03439

 ( 220 ) 2020.11.13.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) GILADET

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03766

 ( 220 ) 2020.12.08.

 ( 731 )  Kurucz Miklós, Nyíregyháza (HU)

 Barzó Gergő, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) #maradjmozgásban

 ( 511 )   28    Társasjátékok.

 ( 210 ) M 20 03770

 ( 220 ) 2020.12.09.

 ( 731 )  CSÉVI LIKŐR Kft., Piliscsév (HU)

 ( 541 ) HARD LITE

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú szeszes italok sörök kivételével.

 ( 210 ) M 20 03930

 ( 220 ) 2020.12.17.

 ( 731 )  Ungor Pál, Izsák (HU)

 Ungor Erik, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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 ( 541 ) "Kamu neee! Igriszto Yeee!"

 ( 511 )   33    Orosz technológia alapján gyártott pezsgők.

 ( 210 ) M 21 00256

 ( 220 ) 2021.01.25.

 ( 731 )  Hankook Technology Group Co., Ltd., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjárműkerekek; kerékpárkerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjárműkerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 21 00355

 ( 220 ) 2021.02.01.

 ( 731 )  Rieger Gábor, Ajka (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OXOwall

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; bútorok; hordozható térelválasztók, válaszfalak [bútorok]; irodai térelválasztó

paravánok [bútorok]; irodai térelválasztók, paravánok [bútorok]; mozgatható paravánok, térelválasztók [bútorok];

mozgatható térelválasztók, spanyolfalak [bútorok]; térelválasztó panelek [bútorok]; térelválasztók; térelválasztók

[bútorok]; válaszfalak, térelválasztó falak [bútorok]; mozgatható irodai válaszfalak; spanyolfalak, válaszfalak,

paravánok [bútor]; szabadon álló irodai válaszfalak; szabadon álló válaszfalak [bútor]; válaszfalak mint bútorok;

műanyag válaszfalak [bútorok]; térelválasztó rendszer; kreatív térelválasztó rendszer; irodabútorok; térelválasztók

 műanyagból.

 ( 210 ) M 21 00356

 ( 220 ) 2021.02.01.

 ( 731 )  Rieger Gábor, Ajka (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; bútorok; hordozható térelválasztók, válaszfalak [bútorok]; irodai térelválasztó

paravánok [bútorok]; irodai térelválasztók, paravánok [bútorok]; mozgatható paravánok, térelválasztók [bútorok];

mozgatható térelválasztók, spanyolfalak [bútorok]; térelválasztó panelek [bútorok]; térelválasztók; térelválasztók

[bútorok]; válaszfalak, térelválasztó falak [bútorok]; mozgatható irodai válaszfalak; spanyolfalak, válaszfalak,

paravánok [bútor]; szabadon álló irodai válaszfalak; szabadon álló válaszfalak [bútor]; válaszfalak mint bútorok;

műanyag válaszfalak [bútorok]; térelválasztó rendszer; kreatív térelválasztó rendszer; irodabútorok; térelválasztók

 műanyagból.
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 ( 210 ) M 21 00432

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  Gyermekszem.Pont Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benyőcs Ügyvédi iroda, Budapest

 ( 541 ) Diákszempont

 ( 511 )  16    Tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; papírból készült tananyagok; oktató

kézikönyvek; oktató anyagok [kézikönyvek]; oktatási kézikönyvek; oktatási és képzési anyagok; nyomtatott

 útmutatók oktatási tevékenységekhez; levelező tanfolyamok nyomtatott anyagai; iskolai füzetek, irkák.

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

 ( 210 ) M 21 00511

 ( 220 ) 2021.02.09.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) CESSOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 21 00584

 ( 220 ) 2021.02.12.

 ( 731 )  BÁBEL Sajt Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) LABNITA

 ( 511 )   29    Sajtok, tejtermékek.

 ( 210 ) M 21 00585

 ( 220 ) 2021.02.12.

 ( 731 )  BÁBEL Sajt Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) EDELRAD

 ( 511 )   29    Sajtok, tejtermékek.

A rovat 17 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  229.810

 ( 151 )  2019.11.28.

 ( 210 )  M 19 02868

 ( 220 )  2019.09.20.

 ( 732 )  Le Thi Hoai Nam, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vu Thi Kim Huyen, Budapest

 ( 541 )  QUÁN NÓN

 ( 511 )   43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; gyorséttermek.

 ( 111 )  231.357

 ( 151 )  2020.02.28.

 ( 210 )  M 19 03801

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Vallási fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; vallási

témákkal kapcsolatos tanfolyamok; vallásoktatás; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás;

könyvkiadás; kulturális célú gyűlések,szakmai konferenciák szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok

szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése és

lebonyolítása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kiadóiszolgáltatások; táboroztatás;

 vallási fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése.

 45    Vallási összejövetelek lebonyolítása; vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése;

 vallási szolgáltatások; vallással kapcsolatos tájékoztatás; lelki tanácsadás; pasztorális [lelkipásztori] tanácsadás.

 ( 111 )  233.363

 ( 151 )  2020.12.28.

 ( 210 )  M 20 03322

 ( 220 )  2020.11.05.

 ( 732 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Faludiné Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

 ( 541 )  Bartel

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek;

alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentesgyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor; ásványvíz; asztali vizek; citromos

sör [shandy]; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,alkoholmentes; izotóniás

italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok

formájában; komlókivonatok sör előállításához; kvasz; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre;

malátasör;mandulatej; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek; pasztillák szénsavas italokhoz;

porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k;

söralapú koktélok; sörbetek; sörcefre;sörök; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla;

szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök

 limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizekelőállításához; üdítőitalok; vizek; zöldséglevek.

 33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos esszenciák; alkoholos
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gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette (1);

ánizslikőr, anisette (2);aperitifek; arak; borok; brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao;

cseresznyepálinka; digesztív italok; égetett szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin;

gyomorkeserű italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevertalkoholos italok, nem söralapú; koktélok;

 körtebor; likőrök; lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 ( 111 )  233.383

 ( 151 )  2020.12.14.

 ( 210 )  M 20 03344

 ( 220 )  2020.11.06.

 ( 732 )  Mansion Danube Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ARZ Restaurant

 ( 511 )   43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  233.384

 ( 151 )  2020.12.14.

 ( 210 )  M 20 03345

 ( 220 )  2020.11.06.

 ( 732 )  Mansion Danube Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ARZ Corso Restaurant

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  233.716

 ( 151 )  2021.03.16.

 ( 210 )  M 21 00370

 ( 220 )  2021.02.02.

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Guba Dániel, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; baleset-biztosítási szolgáltatások;

biztosítási igényfelmérés; biztosításkötéssel kapcsolatos szolgáltatások; biztosítások megkötése; biztosítások

megkötésével kapcsolatos szaktanácsadás;gépjármű-balesetbiztosítások kötése; üzleti biztosítások kötésével

 kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  233.722

 ( 151 )  2021.02.25.

 ( 210 )  M 20 03215

 ( 220 )  2020.10.27.

 ( 732 )  Complex Medical Centre Zrt. 80%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Anna, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra.

 ( 111 )  233.737

 ( 151 )  2021.03.16.

 ( 210 )  M 21 00428
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 ( 220 )  2021.02.08.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi információs szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatók közötti jogviták, és

pénzügyi tárgyú fogyasztói jogviták békés rendezésére irányuló vitarendezési szolgáltatások; online vitarendezés;

információk pénzügyi és fogyasztóijogviták bíróságon kívüli rendezéséről; információk online vásárolt pénzügyi

 termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban kezdeményezhető online vitarendezésről.

 ( 111 )  233.852

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 02584

 ( 220 )  2020.09.02.

 ( 732 )  Agena Trading Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Arckrémek [kozmetikai]; testápolók; nem gyógyhatású testápoló készítmények; arc- és testápoló folyadékok;

hámlasztó radírok kozmetikai célokra; fürdőgolyók; folyékony szappanok; tusfürdő; nem gyógyhatású tusfürdők;

 testvajak; kéz-és testvaj; arc- éstestvajak.

 35    Arckrémek [kozmetikai] kis- és nagykereskedelme; testápolók kis- és nagykereskedelme; nem gyógyhatású

testápoló készítmények kis- és nagykereskedelme; arc- és testápoló folyadékok kis- és nagykereskedelme;

kozmetikai célú hámlasztó radírok kis- ésnagykereskedelme; fürdőgolyók kis- és nagykereskedelme; folyékony

szappanok kis- és nagykereskedelme; tusfürdő kis- és nagykereskedelme; nem gyógyhatású tusfürdők kis- és

nagykereskedelme; testvajak kis- és nagykereskedelme; kéz- és testvaj kis- ésnagykereskedelme; arc- és testvajak

 kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  233.853

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 02777

 ( 220 )  2020.09.18.

 ( 732 )  FAMILY FROST Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Family Frost

 ( 511 )  29    Hús, hal, baromfi és vadhús, húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, dzsemek, gyümölcsszószok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; hús-, hentes-

és haltermékek, húskivonatok,tartósított hús, hal, héjas és kagylós állatok, minden fent említett áru gombócok,

paszták, saláták formájában is, zöldséges alkotóelemmel; májgombóc, velőgombóc; hús-, hentes-, hal-,

gyümölcs-, zöldség- és leveskonzervek, burgonyasaláta, paprikasaláta,hús- és zöldségételek, kenhetők; szardínia,

anchovi; elkészített burgonya; kaviár és osztriga (nem élő); paradicsompüré, paradicsom kivonat, hús-, hal-,

gyümölcs- és zöldségzselék és -kocsonyák, hal-, hús-, liba máj-, zöldség-és gyümölcspástétomok, vaj,sajt, túró,

margarin; levesek, konzervek és koncentrátumok formájában is; burgonyatermékek, hasábburgonya, krokett,
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burgonyapüré, burgonyachips, rösti, tojásos krumplinudli, sült burgonya, burgonyagombóc, krumplilángos;

tejszín, tejpor táplálkozásicélra; zöldségek, befőzve is, elkészített és tartósított hüvelyesek, szárított, pasztózus és

folyékony levestermékek, tiszta levesek, zöldséglé ételek készítéséhez, sajt; feldolgozott diók, gyümölcssaláták,

valamint gyümölcs, gyümölcslekvárok,gyümölcszselék; kakaóvaj táplálék formájában; minden fent említett áru

-amennyiben lehetséges - mélyhűtött és/vagy diétás formában, kivéve gyógyászati célra; pörkölt, sózott és/vagy

fűszerezett földimogyoró, dió, mandula és kesudió; rizses készételek,zöldséges készételek; készételek húsból;

készételek pizzák formájában; csokoládé alapú szeletek [készétel]; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek;

burgonyalisztből készült sós készételek; főként húst tartalmazó készételek; főként húsból állókészételek; főként

csirkét tartalmazó készételek; elsősorban pulykából álló készételek; elsősorban kacsából álló készételek;

elsősorban halból álló készételek; főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; elsősorban tenger

gyümölcseiből állókészételek; teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; teljesen vagy lényegében

 húsból készült készételek; sajtok, sajttorták, feldolgozott sajtok; sajtgolyók [rágcsálnivalók]; rántott sajtok.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; liszt és jég/jégkrémek/fagylaltáruk; méz,

melasz; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok (fűszerek); fűszerek; fagylalt; természetes cukorpótló szerek;

gríz, kása emberi táplálékkéntvaló alkalmazásra; gabona táplálékok, takarmány kivételével; szójaliszt

készítmények táplálék formájában; csokoládé; marcipán, marcipánpótló, csokoládé és cukorkaáruk,

karácsonyfadíszek formájában is; pékáruk és tartós pékáruk, beleértve a teljeskiőrlésű pékárukat; pirítós, durva

őrleményből készült szárított kenyér és pita, zsömle, keksz, sütemény, aprósütemény, lapos kalácsok, kalácsok;

gyümölcspástétomok tésztába burkolva; édességek; gyógynövény készítmények; tésztafélék,

pizzák,pizzatermékek, wrap-ek, tészták, tésztatermékek; sütőaromák, az illóolajok kivételével, sütőeszenciák,

kivéve az éteri sütőeszenciákat, sütőliszt, sütőpor, kakaós termékek, zabkakaó, malátakakaó, kakaókrém,

kakaókivonatok élelmiszerek és élvezeti cikkekszámára, kakaótartalmú por, sütési töltőanyagok, pudingpor,

élesztőkivonat, táplálék formájában, malátakivonat táplálék formájában; majonéz, salátaöntet, pelyhek

formájában is; minden fent említett áru - amennyiben lehetséges - mélyhűtött és/vagy diétásformában is;

fagyasztott sütemények; fagyasztott torták; fagyasztott édességek; fagyasztott tészták; profiterol; fagyasztott

 finger food (sós, savanyú vagy édes előétel-falatkák).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ügyfélkártyák kiadása élelmiszerek

készpénz nélküli vásárlásához, bevásárlások elszámolása ügyfélkártyák által; finanszírozások, részletfizetéses

 kölcsönök biztosítása.

 ( 111 )  233.854

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 02943

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rönky Ernő, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  233.855

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 02944

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Rönky Ernő, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  233.856

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 02946

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rönky Ernő, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  233.882

 ( 151 )  2021.03.16.

 ( 210 )  M 21 00354

 ( 220 )  2021.02.01.

 ( 732 )  Czene János, Vác (HU)

 ( 740 )  Dr. Kosztolányi Ádám Kristóf, Budapest

 ( 541 )  Sulimax

 ( 511 )  20    Iskolabútorok; beltéri bútorok; bútorok; irodafelszerelések [bútorok]; kerti bútorok; padok [bútorok];

padok/lócák (bútorok); szekrények (bútorok); szekrények mint bútorok; székek fémből; óvodai bútorok; utcai

bútorok; bútorok öltözőkhöz; egymásrarakható öltözőszekrény, komódfiókok; öltözőszekrények, kulcsra zárható

szekrények és fiókok; öltözőszekrények, zárható ruhásszekrények; irodai asztalok; irodai forgószékek

tervezéshez; irodai székek; irodai polcok; babzsákfotelek; babzsák-fotelek;állítható támlájú szék; beépített

szekrények; biztonsági szekrények [bútorok]; dönthető támlájú székek; fiókos szekrények; fiókos szekrények,

tárolóládák és -dobozok; gardróbok, gardróbszekrények; kulcsos szekrények; kulcsos szekrények

[bútorok];magasított székek [bútorok]; összecsukható székek; székek görgős kerekekkel; székek mint

irodabútorok; székek [ülések]; szekrények, ruhásszekrények; szekrények tárolási célokra; asztal padokkal

egybeépítve; fémpadok, padülések; padok sportpályákhoz;piknik padok; tanulószék; tanulóasztal; étkezőbútorok;

 bútorok közösségi terekbe; óvodai fektetők; ágyak; ágykeretek; ágyrácsok; bölcsődei ágy.

A rovat 14 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  232.167

 ( 151 )  2020.08.26.

 ( 210 )  M 19 03687

 ( 220 )  2019.12.04.

 ( 732 )  EUMED Laboratoire Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EVERLIFE

 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek

(kozmetikumok); kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagén készítmények kozmetikai célokra;

kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok krémek formájában; nem gyógyhatású testápoló készítmények;

szappanok és gélek; szépségápoló folyadékok; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szérumok;

 szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; testápoló gélek; testápoló zselék.

5    B-vitamin készítmények; C-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó

tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin

készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;

táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és

ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények

 ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

 32    Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok; vizek; víz;

vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok;

proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas üdítőitalok; izotóniás italok (nem gyógyászati célokra); izotóniás

italok (nem gyógyászati használatra); izotóniás italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok;

gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra); energiaitalok;

 elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

 ( 111 )  233.394

 ( 151 )  2021.01.25.

 ( 210 )  M 19 03404

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Budapestinside Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BoHotels

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  233.395

 ( 151 )  2021.01.25.

 ( 210 )  M 19 03405

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Budapestinside Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  233.593

 ( 151 )  2021.02.09.

 ( 210 )  M 20 02444

 ( 220 )  2020.08.17.

 ( 732 )  ANYUKÁM MONDTA Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Encs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bankett szolgáltatások; bankettek és társas összejövetelek

tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra; bár- és éttermi szolgáltatások; borbárok,

borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; elvihető

ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése;

étel előkészítés; étel és ital catering rendezvényekre, bankettekre; étel- és italkészítés; étel és italszolgáltatás

mobil teherautóból; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása kávézókban; ételek és

italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételkiszállítási szolgáltatások; étkeztetés

gyorsbüfékben; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók,

fagylaltozói szolgáltatások; főzési tanácsadás; főzőeszközök bérbeadása; főzőkészülék bérbeadása; grill éttermek;

információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; étel- és italellátás;

kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; juice bár szolgáltatás; koktélbárok; mobil éttermi

szolgáltatások; pizzériák; pub szolgáltatások; rendezvényhelyiségek valamint ideiglenes iroda és tárgyaló

helyiségek biztosítása; sátrak kölcsönzése; salátabárok; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások

esküvőkre és magáneseményekre; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és

nyilvános eseményekre; svédasztalos éttermi szolgáltatások; sütési technikákkal kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén;

tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; vendéglátó berendezések bérbeadása; vendéglátóipar; üzleti célú

 étkeztetési szolgáltatások; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára.

 ( 111 )  233.649

 ( 151 )  2021.02.22.

 ( 210 )  M 20 01695

 ( 220 )  2020.06.17.

 ( 732 )  CerFood Kft., Kecskemét (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 30    Árpa őrlemény; bulgur; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény];

durva árpaliszt; gabonakészítmények; gabonaszeletek; hántolt árpa; kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt;

 kukoricapehely, zab alapú ételek; zabdara.

 32    Alkoholmentes készítmények italok készítéséhez, nevezetesen szénsavas és szénsavmentes vizek, higítható

 készítmények italok készítéséhez, ízesített vizek; porok szénsavas italokhoz; szójaalapú italok, nem tejpótlók.

 ( 111 )  233.651

 ( 151 )  2021.02.22.

 ( 210 )  M 20 02055

 ( 220 )  2020.07.17.

 ( 732 )  Caesars License Company, LLC, Las Vegas (US)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetés, reklám; üzleti adminisztráció és üzleti menedzsment, ügyvezetési konzultációs szolgáltatások;

üzleti menedzsment közreműködés; üzleti szervezési konzultáció; áruk és szolgáltatások üzleti bemutatása,

kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra; ösztönző díjazási program ügyintézése és ügykezelése, amely

lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy árengedményeket, árkedvezményeket érjenek el, valamint kiegészítő

díjakat árukra és szolgáltatásokra tagság révén; tagság ösztönző programok szervezése kereskedelmi illetve

hirdetési és reklámozási célokra; ipari vagy kereskedelmi, menedzsment asszisztencia; mások árui és

szolgáltatásai engedélyezésének a kereskedelmi ügyintézése és ügykezelése; eladási promóció mások számára;

személyi menedzsment konzultáció; áthelyezési és áttelepítési szolgáltatások üzletekhez; információ válogatása,

gyűjtése és szerkesztése számítógépes adatbázisokhoz; beszerzési rendelések (adminisztratív) feldolgozása;

könyvelés; árusító automaták kölcsönzése, bérlése; kiskereskedelmi tárolási és vásárlási bevásárlóközponti

 szolgáltatások; bevásárlóközpontok és kiskereskedelmi fogyasztási területek működtetése és adminisztrálása.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; kaszinó szolgáltatások; szerencsejáték-szolgáltatások;

hazárdjáték-szolgáltatások; létesítmények, alkalmak szolgáltatása hazárdjátékhoz; interaktív szerencsejáték;

internetes webhely-portál szolgáltatása számítógépes játékok és szerencsejátékok területén; televíziós

szórakoztatási szolgáltatások; játékok és versenyek szervezése és szolgáltatása szórakoztatási célokra; virtuális

környezetek szolgáltatása, ahol a használók együttműködhetnek társas játékokon keresztül kikapcsolódási,

szórakozási vagy pihenési célból; szórakoztatás szervezése esküvői, lakodalmi ünnepségekhez; alkalmak és

létesítmények szolgáltatása szórakozáshoz; éjszakai klubok; kabarék; diszkók, színházi és szórakoztatási

szolgáltatások zene, tánc, vígjáték, dráma és bűvészet bemutatásával; egészségügyi klubok; szórakozási,

kikapcsolódási, pihenési klubok, sportklubok; tengerparti és tópari klubok, vízmedencés klubok;

golfklub-szolgáltatások, golflétesítmények és golfozási alkalmak szolgáltatása; golfversenyek szervezése;

country-klub szolgáltatások; sportlétesítmények és alkalmak szolgáltatása; mulattatási és szórakoztatási

park-szolgáltatások; vidámparkok; szórakoztató gépek, szórakoztató játékgépek; szórakoztatási centrumok,

létesítmények és alkalmak szolgáltatása zenei, vígjátéki, drámai, táncos- és bűvész előadásokhoz; alkalmak és

létesítmények szolgáltatása szórakozási, kikapcsolódási, pihenési tevékenységekhez; alkalmak és létesítmények

szolgáltatása zenei, vígjátéki, drámai, táncos és bűvész előadásokhoz; atlétikai versenyek és sportesemények

rendezése és levezetése; sportolási tevékenységek szervezése és promóciója, így támogatása és reklámozása;

rádiós és televíziós programok készítése; videók, mozik, hangszalagok és elektronikus játékok és hanganyagok,
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felszerelések készítése; online publikációk szolgáltatása; elektronikus könyvek, újságok és folyóiratok

szolgáltatása online;lóversenyek levezetése; sportlétesítmények és sportesemények menedzselése; fizikai képzési

és gimnasztikai alkalmak és létesítmények szolgáltatása; showk, így műsorok, előadások, bemutatások,

kiállítások készítése; színházjegyekkel kapcsolatos ügynöki tevékenység; találkozások és konferenciák

szervezése; oktatási, nevelési szolgáltatási instrukciók; képzés és oktatás szolgáltatása a szerencsejátékok, sportok

és szórakoztatás területén; szállodai menedzsment-képzés és oktatás; kaszinói szolgáltatások, főként

engedmények és kiegészítő szolgáltatások gyakori vendégek számára egy személyi igazolvány használatán

 keresztül; információ, konzultáció és tanácsadási szolgáltatások a fentiekre vonatkozólag.

 43    Szállodai, motel- és üdülői szolgáltatások; ideiglenes elszállásolások; márkás lakások, lakhelyek;

szolgáltatással rendelkező apartmanok, panziók, vendégházak; elszállásolás diákszállókban, nyaralóházakban és

turistaházakban; nyaraló-kemping (elszállásolás) szolgáltatások; nyugdíjas otthonok; foglalási szolgáltatások

szállodákhoz, motelekhez és üdülői elhelyezésekhez; foglalási szolgáltatások ideiglenes elszállásolások bérléshez;

foglalási szolgáltatások panziókban, vendégházakban, nyaralóházakban és diákszállásokban

történőelszállásolásokhoz; márkás lakások, lakhelyek és szolgáltatással rendelkező apartmanok foglalása;

elszállásolási iroda ideiglenes elszállásolásokhoz; country klub szolgáltatások (elszállásolás, étel és ital

szolgáltatás); létesítmények, alkalmak és előnyök szolgáltatása találkozókhoz, konferenciákhoz,

szemináriumokhoz, speciális eseményekhez (esküvők, lakodalmak, ünnepségek) és bankettekhez; kiállítási

létesítmények, alkalmak és előnyök szolgáltatása; éttermi szolgáltatások; koktél-társalgók (bárok);

bárszolgáltatások; ideiglenes ebédlők; önkiszolgáló éttermek; kávézók; gyorséttermek; kávéházak; étkeztetési,

vendéglátási (bankett) szolgáltatások; önkiszolgáló büfék; bölcsődék, óvodák; ellátás állatok számára;

 tárgyalószobák bérlése; táborhelyhez létesítmények szolgáltatás, valamint szállítható épületek bérlése.

 ( 111 )  233.652

 ( 151 )  2021.02.22.

 ( 210 )  M 20 02056

 ( 220 )  2020.07.17.

 ( 732 )  Caesars License Company, LLC, Las Vegas (US)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetés, reklám; üzleti adminisztráció és üzleti menedzsment, ügyvezetési konzultációs szolgáltatások;

üzleti menedzsment közreműködés; üzleti szervezési konzultáció; áruk és szolgáltatások üzleti bemutatása,

kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra; ösztönző díjazási program ügyintézése és ügykezelése, amely

lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy árengedményeket, árkedvezményeket érjenek el, valamint kiegészítő

díjakat árukra és szolgáltatásokra tagság révén; tagság ösztönző programok szervezése kereskedelmi illetve

hirdetési és reklámozási célokra; ipari vagy kereskedelmi, menedzsment asszisztencia; mások árui és

szolgáltatásai engedélyezésének a kereskedelmi ügyintézése és ügykezelése; eladási promóció mások számára;

személyi menedzsment konzultáció; áthelyezési és áttelepítési szolgáltatások üzletekhez; információ válogatása,

gyűjtése és szerkesztése számítógépes adatbázisokhoz; beszerzési rendelések (adminisztratív) feldolgozása;

könyvelés; árusító automaták kölcsönzése, bérlése; kiskereskedelmi tárolási és vásárlási bevásárlóközponti

 szolgáltatások; bevásárlóközpontok és kiskereskedelmi fogyasztási területek működtetése és adminisztrálása.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; kaszinó szolgáltatások; szerencsejáték-szolgáltatások;

hazárdjáték-szolgáltatások; létesítmények, alkalmak szolgáltatása hazárdjátékhoz; interaktív szerencsejáték;

internetes webhely-portál szolgáltatása számítógépes játékok és szerencsejátékok területén; televíziós
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szórakoztatási szolgáltatások; játékok és versenyek szervezése és szolgáltatása szórakoztatási célokra; virtuális

környezetek szolgáltatása, ahol a használók együttműködhetnek társas játékokon keresztül kikapcsolódási,

szórakozási vagy pihenési célból; szórakoztatás szervezése esküvői, lakodalmi ünnepségekhez; alkalmak és

létesítmények szolgáltatása szórakozáshoz; éjszakai klubok; kabarék; diszkók, színházi és szórakoztatási

szolgáltatások zene, tánc, vígjáték, dráma és bűvészet bemutatásával; egészségügyi klubok; szórakozási,

kikapcsolódási, pihenési klubok, sportklubok; tengerparti és tópari klubok, vízmedencés klubok;

golfklub-szolgáltatások, golflétesítmények és golfozási alkalmak szolgáltatása; golfversenyek szervezése;

country-klub szolgáltatások; sportlétesítmények és alkalmak szolgáltatása; mulattatási és szórakoztatási

park-szolgáltatások; vidámparkok; szórakoztató gépek, szórakoztató játékgépek; szórakoztatási centrumok,

létesítmények és alkalmak szolgáltatása zenei, vígjátéki, drámai, táncos- és bűvész előadásokhoz; alkalmak és

létesítmények szolgáltatása szórakozási, kikapcsolódási, pihenési tevékenységekhez; alkalmak és létesítmények

szolgáltatása zenei, vígjátéki, drámai, táncos és bűvész előadásokhoz; atlétikai versenyek és sportesemények

rendezése és levezetése; sportolási tevékenységek szervezése és promóciója, így támogatása és reklámozása;

rádiós és televíziós programok készítése; videók, mozik, hangszalagok és elektronikus játékok és hanganyagok,

felszerelések készítése; online publikációk szolgáltatása; elektronikus könyvek, újságok és folyóiratok

szolgáltatása online; lóversenyek levezetése; sportlétesítmények és sportesemények menedzselése; fizikai képzési

és gimnasztikai alkalmak és létesítmények szolgáltatása; showk, így műsorok, előadások, bemutatások,

kiállítások készítése; színházjegyekkel kapcsolatos ügynöki tevékenység; találkozások és konferenciák

szervezése; oktatási, nevelési szolgáltatási instrukciók; képzés és oktatás szolgáltatása a szerencsejátékok, sportok

és szórakoztatás területén; szállodai menedzsment-képzés és oktatás; kaszinói szolgáltatások, főként

engedmények és kiegészítő szolgáltatások gyakori vendégek számára egy személyi igazolvány használatán

 keresztül; információ, konzultáció és tanácsadási szolgáltatások a fentiekre vonatkozólag.

 43    Szállodai, motel- és üdülői szolgáltatások; ideiglenes elszállásolások; márkás lakások, lakhelyek;

szolgáltatással rendelkező apartmanok, panziók, vendégházak; elszállásolás diákszállókban, nyaralóházakban és

turistaházakban; nyaraló-kemping (elszállásolás) szolgáltatások; nyugdíjas otthonok; foglalási szolgáltatások

szállodákhoz, motelekhez és üdülői elhelyezésekhez; foglalási szolgáltatások ideiglenes elszállásolások bérléshez;

foglalási szolgáltatások panziókban, vendégházakban, nyaralóházakban és diákszállásokban történő

elszállásolásokhoz; márkás lakások, lakhelyek és szolgáltatással rendelkező apartmanok foglalása; elszállásolási

iroda ideiglenes elszállásolásokhoz; country klub szolgáltatások (elszállásolás, étel és ital szolgáltatás);

létesítmények, alkalmak és előnyök szolgáltatása találkozókhoz, konferenciákhoz, szemináriumokhoz, speciális

eseményekhez (esküvők, lakodalmak, ünnepségek) és bankettekhez; kiállítási létesítmények, alkalmak és előnyök

szolgáltatása; éttermi szolgáltatások; koktél-társalgók (bárok); bárszolgáltatások; ideiglenes ebédlők; önkiszolgáló

éttermek; kávézók; gyorséttermek; kávéházak; étkeztetési, vendéglátási (bankett) szolgáltatások; önkiszolgáló

büfék; bölcsődék, óvodák; ellátás állatok számára; tárgyalószobák bérlése; táborhelyhez létesítmények

 szolgáltatás, valamint szállítható épületek bérlése.

 ( 111 )  233.663

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 01147

 ( 220 )  2020.04.28.

 ( 732 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok
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 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; elektromos energia.

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;

cégtáblák, cégérek fémből; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem világítóak és nem mechanikusak;

jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzőpanelek fémből, nem világítóak, nem mechanikusak; napelemeket

 magába foglaló fém tetőszerkezetek.

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktatóberendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 bitumen; hordozható szerkezetek nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Elektromos vezetékek felújítása; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások; elektromos és

áramfejlesztő gépek üzembe helyezése; elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása; elektromos

berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések javítása; elektromos generátorok és szélturbinák

javítása; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; elektromos világító- és áramellátó

rendszerek üzembe helyezése; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel kapcsolatos szolgáltatások;

villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; mechanikus és villamos berendezések karbantartásához és

javításához kapcsolódó tanácsadás; áramellátó berendezések vészhelyzeti szervizelése; áramfejlesztők javítása és

karbantartása; áramfejlesztő berendezések, generátorok üzembe helyezése; áramfejlesztő készülékek és

berendezések javítása; áramfejlesztő készülékek és berendezések szervizelése; áramfejlesztő készülékek és

berendezések karbantartása; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe helyezése; napelemes áramellátó

rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; áramfejlesztő készülékek és berendezések karbantartása,

 szervizelése és javítása; áramelosztó vagy -szabályozó gépek és berendezések javítása vagy karbantartása.

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 40    Áramfejlesztés; elektromos áram fejlesztése; áram előállítás napenergiából; gáz- és áramfejlesztés;

áramfejlesztés geotermikus energiából; áram szélenergiából való előállítása; elektromos áram hullámenergiából

történő előállítása; energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; megújuló

energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés; elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások; elektromos áram szén-dioxid leválasztás és tárolás útján történő előállítása.

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

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  233.667

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02685

 ( 220 )  2020.09.09.

 ( 732 )  Farkas Mátyás Tibor, Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

 ( 111 )  233.669

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 01977

 ( 220 )  2020.07.10.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  SUPRANAZIN

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  233.670

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02337

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 300 )  POZ 354-2020 2020.02.10. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

 ( 541 )  Chatam Sofer Slivovitz

 ( 511 )   33    Szilvapárlat.

 ( 111 )  233.671

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 01978

 ( 220 )  2020.07.10.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  SUPRASONCE

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  233.672

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02148

 ( 220 )  2020.07.24.

 ( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők; gyógynövénykivonatok orvosi

 célokra; gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  233.673

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02144

 ( 220 )  2020.07.24.

 ( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  233.674

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02146

 ( 220 )  2020.07.24.

 ( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai krémek; bőrápoló kozmetikumok.

 5    Kenőcsök leégésre; masszázsgélek gyógyászati használatra.

 ( 111 )  233.675

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02147

 ( 220 )  2020.07.24.

 ( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 5. szám, 2021.03.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M512



  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Hashajtók; gyógyászati célra alkalmas homogenizált élelmiszerek; gyógynövénykivonatok orvosi célokra;

gyógyszerészeti készítmények; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; székrekedés

 enyhítésére szolgáló gyógyszerek; fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők.

  29    Dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép.

 ( 111 )  233.676

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02150

 ( 220 )  2020.07.26.

 ( 732 )  Orosz Enikő, Fót (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  233.677

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02154

 ( 220 )  2020.07.27.

 ( 732 )  ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO.,LTD., YUHUAN CITY, ZHEJIANG (CN)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Gépkocsi lengéscsillapítók; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; lengéscsillapító rugók

járművekhez; gépkocsialvázak; elektromos járművek; kuplungok szárazföldi járművekhez; légszivattyúk,

légpumpák [járműtartozékok]; gumiabroncsok járműkerekekhez; járműalvázak; tengelykapcsolók szárazföldi

 járművekhez.

 ( 111 )  233.678

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02156

 ( 220 )  2020.07.27.

 ( 732 )  Carol Fantasy Korlátolt Felelősségű Társaság, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 541 )  Carol Art&Cafe

 ( 511 )  35    Franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

promóciós rendezvényeken; termékbemutatók és termék megjelenítési szolgáltatások; termékbevezetések

tervezése, szervezése; termékbevezetési szolgáltatások; termékek forgalmazásával kapcsolatos segítségnyújtás,

franchise-szerződés keretein belül; üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; üzleti promóció; üzleti

promóciós szolgáltatások; zenei koncertek promóciója; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; lakberendezési tárgyakkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ünnepi dekorációkkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

éttermek igazgatása; franchise-ok létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; franchise-zal kapcsolatos
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üzleti segítségnyújtás; segítségnyújtás franchise rendszerű kereskedelmi üzletvitelhez; segítségnyújtás franchise

rendszerű üzletvitelhez; segítségnyújtás franchise rendszerű vállalat működtetéséhez; segítségnyújtás [üzleti]

biztosítása franchise-ok működtetéséhez; segítségnyújtás [üzleti] franchise-ok létrehozásával kapcsolatban; üzleti

támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; üzleti találkozók tervezése; üzletvitellel kapcsolatos segítségnyújtás,

franchise-szerződés keretein belül; éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-ra vonatkozó

ügyviteli tanácsadási szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise

szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás; franchise üzletek létesítésével kapcsolatos üzleti

tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; franchisingra vonatkozó

üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása;

 piacértékelési szolgáltatások.

 41    Borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók

szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése;

csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; diákok rekreációs, szabadidős tevékenységekben való

részvételének megszervezése; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; foglalkozások

gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; helyiségek

biztosítása szórakoztatási célokra; jazz zenei szórakoztatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; könnyed szórakoztató szolgáltatások; közösségi

kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú

bemutatók rendezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése;

kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek

biztosítása; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz;

kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; összejövetelek

szervezése a szórakoztatás területén; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezése

[szórakoztatás]; partiszervezés; rajongói klubszolgáltatások (szórakoztatás); rekreációs, szabadidős

klubszolgáltatások nyújtása; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős

rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások; szabadidős

táborok; szórakoztatás; szórakozási lehetőségek biztosítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;

szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; szórakoztatási célú

ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztatási, sport és kulturális

tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató célú kiállítások

szervezése és rendezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények

szervezése; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások gyermekek számára; szórakoztató

 szolgáltatások gyerekek számára; szórakoztató szolgáltatások.

 43    Vendéglátás; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára;

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar; alkoholos italok felszolgálása; bankettszolgáltatások;

bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bárszolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások;

borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; elhelyezés biztosítása

összejövetelekhez; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési

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

italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és

italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételkészítés;

ételkészítési szolgáltatások; ételkészítés megrendelésre; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételszobrászat;

éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; kávéház; kávéházak; kávéházi

szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; koktélbárok; klubszolgáltatások étel és ital biztosítására; magán vacsoraklub

szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; koktélbárok szolgáltatásai; sommelier-szolgáltatások;

salátabárok; szolgáltatások italok biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához; teaházak; teaházi
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szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; sörbárok;

snack-szolgáltatások; pubszolgáltatások; pizzériák; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; étel-

és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

ételrendelési szolgáltatások; főzési tanácsadás; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital

szolgáltatásával kapcsolatban; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs

szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sütési technikákkal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás

 bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában.

 ( 111 )  233.679

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02326

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  Kiss Gábor, Miskolc (HU)

 ( 740 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok és gélek; szappanok háztartási használatra; folyékony szappan; folyékony szappanok kézre és

arcra; illatosított szappanok; kézmosó szappanok; kézműves szappanok; kozmetikai szappanok; pipere

szappanok; szappan; szappan termékek; szappanok; szappanok személyes használatra; szappanok testápoláshoz;

 szilárd szappanok a test lemosására.

 ( 111 )  233.680

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02327

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  DAAL-CON Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Klímarendszerek beüzemelése; klímaberendezések felújítása; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási

szolgáltatások; klímarendszerek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épület-automatizálási berendezések üzembe

helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezése; fűtő, szellőztető és

légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; fűtéstechnikai szolgáltatások;

elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtő- és

hűtőberendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezése;

fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; fűtőberendezések

beszerelése; fűtőberendezések épületekbe való utólagos beszerelése; fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása

és karbantartása; légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása

[ipari célra]; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések telepítése és

javítása; szellőztető berendezések javítása és karbantartása; szellőztető berendezések üzembe helyezése; szellőző
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 berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; légszűrő berendezések javítása.

 42    Építési projektek fejlesztése; építészeti projekt irányítása; műszaki projekttanulmányok készítése építési

projektekhez; mérnöki tervezés; épületbővítések tervezése; épületek tervezése; tervezési tanácsadás; tervezési

szolgáltatások; technológiai tervezési szolgáltatások; mérnöki tervezési szolgáltatások; mérnöki tervezés és

konzultáció; tanácsadási szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; elektromos rendszerek tervezése;

integrált áramkörök tervezése; integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; integrált áramkörök

diagnosztizálásával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; mások energia- és áramigényeihez kapcsolódó

technológiai elemzés; irodai automatizálási berendezések tervezése; ellenőrző programok készítése az

automatizált méréshez, összeszereléshez, beállításhoz és ezek képi megjelenítéséhez; mérnöki munkák,

szolgáltatások; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások, munkák; mérnöki tanácsadó

szolgáltatások; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; teszteléssel kapcsolatos mérnöki konzultáció;

mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; légáramlás mérésének szolgáltatásai; irodák és

munkahelyek automatizálásával kapcsolatos konzultáció; biztonságtechnológiai tesztelési szolgáltatások; gépek

és berendezések ellenőrzése, üzemellenőrzés; villamosmérnöki szolgáltatások; berendezések és műszerek

 működésének ellenőrzése.

 ( 111 )  233.681

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02328

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  Böllér Fűszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

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

olajok és zsírok; belek kolbászbőrkészítéshez; belek kolbászkészítéshez; kolbászbőrök [szintetikus]; természetes

vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; áfonyadzsem; áfonyalekvár; almapüré; aszpik; citromkrém;

dióféle-alapú kenhető krémek; dióféle-alapú krémek; diófélékből készült öntetek; diófélékből készült

pépek/pástétomok; diófélékből készült vaj, dióvaj; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok [nem

citrusfélékből]; elsősorban gyümölcsökből készült kenyérre kenhető készítmények; elsősorban tojásból készült

kenyérre kenhető készítmények; eperkonzervek; eperlekvár; fokhagymaalapú kenhető készítmények; guacamole

(avokádókrém); guavasajt [gyümölcssajt]; gyömbérdzsem; guacamole [avokádószósz]; gyümölcslekvárok;

 gyümölcsdzsemek; gyümölcssajtok; instant leves; levesporok; pácolt húsok.

 ( 111 )  233.682

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02329

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  DAAL-CON Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Klímarendszerek beüzemelése; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások;

klímarendszerek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek karbantartásával kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása; fűtéstechnikai szolgáltatások; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása; fűtési

rendszerek karbantartása és javítása; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás;
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fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezése; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való

utólagos beszerelése; fűtőberendezések beszerelése; fűtőberendezések épületekbe való utólagos beszerelése;

fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása; légcsatorna tisztítási szolgáltatások;

légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari célra]; légkondicionáló berendezések üzembe

helyezése; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; szellőztető berendezések javítása és karbantartása;

szellőztető berendezések üzembe helyezése; szellőző berendezések épületekbe való utólagos beszerelése;

 légszűrő berendezések javítása.

 42    Mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások, munkák; mérnöki tanácsadó szolgáltatások;

tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; teszteléssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; légáramlás mérésének

szolgáltatásai; biztonságtechnológiai tesztelési szolgáltatások; gépek és berendezések ellenőrzése,

 üzemellenőrzés; villamosmérnöki szolgáltatások; berendezések és műszerek működésének ellenőrzése.

 ( 111 )  233.685

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02333

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  IHÁSZ Csaba Vendéglátóipari Kft., Kehidakustány (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szerencsemák

 ( 511 )  43    Panziók; szállodai szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi

 szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 111 )  233.686

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02335

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  Irastar Club Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; metélt tészta, nudli, galuska; baozi [töltött gőzölt tészta]; soba

 tészta [japán hajdinametélt, nyers].

  43    Éttermi szolgáltatások; kávéházak; vendéglátás.

 ( 111 )  233.687

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02336

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  233.688

 ( 151 )  2021.03.05.

 ( 210 )  M 20 02338

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  Straub Péter Gyula, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Ádám, Veresegyház

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk,

 klisék.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; grafikai illusztrációk tervezése; grafikai

illusztrációs szolgáltatások; grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése

egységes vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; grafikai tervező

szolgáltatás; grafikák készítése; grafikus tervezés, design; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikus tervező

 szolgáltatásai; grafikusművészi tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  233.689

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02504

 ( 220 )  2020.08.25.

 ( 732 )  Iker Lajos, Csepreg (HU)

 ( 541 )  Cayba sport krém

 ( 511 )  3    Bőrön használt kozmetikumok; bőrápoló kozmetikai krémek.

 ( 111 )  233.690

 ( 151 )  2021.03.05.

 ( 210 )  M 20 02505

 ( 220 )  2020.08.25.

 ( 732 )  Flow Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és

lebonyolítása on-line elérhető felületeken; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása;

oktatás biztosítása szabadtéri helyszíneken; oktatás biztosítása online elérhető felületeken; információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szabadidős tevékenységekkel

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

szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; workshopok

szervezése; workshopok; szemináriumok szervezése és lebonyolítása szabadtéri helyszíneken; workshopok,

 szemináriumok szervezése és lebonyolítása on-line elérhető felületeken.

 ( 111 )  233.691
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 ( 151 )  2021.03.05.

 ( 210 )  M 20 02507

 ( 220 )  2020.08.26.

 ( 732 )  Mózer Viktória, Sárvár (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Róbert, Szombathely

  ( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 111 )  233.692

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02509

 ( 220 )  2020.08.26.

 ( 732 )  D-Tag Analytics Zrt., Kozármisleny (HU)

 ( 740 )  dr. Liber Noémi, Szigetvár

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); szoftver mint

 szolgáltatás [SAAS].

 ( 111 )  233.693

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02510

 ( 220 )  2020.08.26.

 ( 732 )  Barta Gábor Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  233.694

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02513

 ( 220 )  2020.08.26.

 ( 732 )  Czompó Gábor Ferenc, Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  Bakos-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés.
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 ( 111 )  233.695

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02512

 ( 220 )  2020.08.26.

 ( 732 )  Czompó Gábor Ferenc, Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  Bakos-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés.

 ( 111 )  233.696

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02684

 ( 220 )  2020.09.09.

 ( 732 )  Juhász Ferenc, Vértesszőlős (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és

 tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

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

 ( 111 )  233.697

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02690

 ( 220 )  2020.09.09.

 ( 732 )  Wilhelm Norbert, Bukakeszi (HU)

 ( 740 )  Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szeszelünk?

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  233.698

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02694

 ( 220 )  2020.09.10.

 ( 732 )  Hegedüs György, Pécel (HU)

 Hegedüs Nóra, Pécel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Egyedi tervezésű ékszerek.
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  40    Ruhaanyag és ruházat festése.

 ( 111 )  233.699

 ( 151 )  2021.02.19.

 ( 210 )  M 20 00749

 ( 220 )  2020.03.09.

 ( 732 )  Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pénzbook

 ( 511 ) 9    Rögzített és letölthető média azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-,

vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; számítógépes szoftver azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

 hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos.

 16    Acél tollak azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; almanachok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem

online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; asztali futók

papírból azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással,

vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; asztali iratrendező tálcák azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; asztali könyöklők azzal,

hogy az pénzügyi oktatással kapcsolatos és nem online hálózatépítéshez, vagy fotó-, vagy videó-megosztáshoz,

vagy -szerkesztéshez; borítékok [papíráruk] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; cégtáblák papírból vagy kartonból azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; csipeszes felírótáblák azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; értesítő kártyák azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; fényképek [nyomtatott] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; folyóiratok azzal, hogy

az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

kapcsolatos; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; golyóstollak azzal, hogy

az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

kapcsolatos; hasáb alakú vonalzók, térzők, űrtöltők azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; iratgyűjtők, dossziék

azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; iskolaszerek [papíráruk] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; képek azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

kapcsolatos; képeslapok, levelezőlapok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; képregények azzal, hogy az pénzügyi oktatással

és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

kézikönyvek [útmutatók] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; klisék, nyomódúcok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és

nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

könyvecskék, brosúrák (1) azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; könyvecskék, brosúrák (2) azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;
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könyvek azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással,

vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; könyvjelzők azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; magazinok, revük [időszaki lapok] azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; naptárak azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; névkitűzők [irodai kellékek] azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

kapcsolatos; névtábla-tartók [irodai felszerelések] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; noteszok (1) azzal, hogy

az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

kapcsolatos; noteszok (2) azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; nyomtatott órarendek, menetrendek azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

kapcsolatos; nyomtatott publikációk azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; papír-írószer áruk azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

papír- vagy kartondobozok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; papírzacskók azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem

online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; poszter azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; prospektusok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; rajzok (1) azzal, hogy az pénzügyi oktatással és

nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; rajzok (2)

azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; sablonok, stencilek azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; számítási, számtani

táblázatok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; szórólapok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem

online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; tanítási és oktatási

anyagok [kivéve készülékek, berendezések] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; tollak [irodai cikkek] azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel

kapcsolatos; tolltartó dobozok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; újságok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; üdvözlőlapok,

üdvözlőkártyák azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

 videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos.

 35    Árubemutatás azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; célzott marketing azzal, hogy az pénzügyi oktatással és

nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; értékesítési

promóciós szolgáltatások azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása
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kereskedelmi vagy reklámcélokra azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-,

vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; hirdetési- és reklámszolgáltatások azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

kapcsolatos; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem

online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése azzal, hogy azpénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások

azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából azzal, hogy az pénzügyi oktatással és

nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

költségelemzésazzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; közvélemény-kutatás azzal, hogy az pénzügyi oktatással és

nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; marketing szolgáltatásokazzal, hogy az pénzügyi oktatással

és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; reklámfilmek készítése azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

reklámidő kölcsönzése kommunikációsmédiában azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; reklámszövegek

publikálása azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-,vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1) azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

szabadtérireklámozás, hirdetés (2) azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-,

vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; szponzorok felkutatása azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

televíziós reklámozás azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; vállalatikommunikációs szolgáltatások azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

 kapcsolatos.

 41    Akadémiák [oktatás] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]

azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; coaching [tréning] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; elektronikus kiadványszerkesztés azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

élő előadások bemutatása azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; fényképészet azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

filmek feliratozása azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; filmgyártás, kivéve reklámfilmek azzal, hogy az pénzügyi
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oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; forgatókönyvírás azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

fotóriportok készítése azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; gyakorlati képzés [szemléltetés] azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

idegenvezetős túrák levezetése azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-,

vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; játékkölcsönzés azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással,

vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; know-how átadása (képzés) azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; konferenciák szervezése

és lebonyolítása azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; kongresszusok szervezése és lebonyolítása azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

kapcsolatos; könyvkiadás azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; levelező tanfolyamok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; mentorálás azzal, hogy

az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

kapcsolatos; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem

online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; nem reklámcélú

szövegek publikálása azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; nyereményjátékok működtetése azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

oktatás biztosítása azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; oktatási információs szolgáltatások azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

kapcsolatos; oktatási vizsgáztatás azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-,

vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; online, nem letölthető videók biztosítása azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

kapcsolatos; pályaválasztási tanácsadás azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; rádió- és televízióműsorok készítése azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; show-műsorok készítése azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; szakmai átképzés azzal, hogy az pénzügyi
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oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása

azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások azzal, hogy az pénzügyi oktatással és

nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; táboroztatás

azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; televíziós szórakoztatás azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; versenyek szervezése

[oktatás vagy szórakoztatás] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; videorögzítés azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem

 online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos.

 ( 111 )  233.701

 ( 151 )  2021.02.19.

 ( 210 )  M 20 02975

 ( 220 )  2020.10.05.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest 10

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.704

 ( 151 )  2021.02.19.

 ( 210 )  M 20 02066

 ( 220 )  2020.07.20.

 ( 732 )  Fokus Hungária Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Bélyegzőpárnák, festékpárnák; blokkok [papíráruk]; ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos];

ceruzák; címkék papírból vagy kartonból; csipeszes felírótáblák; derékszögű vonalzók rajzoláshoz; dossziék

[papíráruk]; ecsetek; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek

[iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;

gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; gyűrűs irattartók, iratrendezők; iratgyűjtők, dossziék; irattartók

[papíráru]; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; iratkapcsok; irodai kellékek; irodai

lyukasztógépek; irodai nedvesítők; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; írókréta;

írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk];

javítófolyadékok [irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek]; jelölő kréta, jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk;

körzők; laminálók irodai használatra; mappák; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai

felszerelések]; noteszok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; paletták festőknek; papír-írószer áruk;

papírvágó kések [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra;

ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; rajzeszközök;
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rajzkészletek; rajztáblák; rajzszegek; szövegkiemelő tollak; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;

 töltőceruzák [rotringok]; ujjnedvesítő [irodaszerek]; műanyagfóliák csomagolásra.

 ( 111 )  233.705

 ( 151 )  2021.02.19.

 ( 210 )  M 20 02077

 ( 220 )  2020.07.20.

 ( 732 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adat kutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti

értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 5. szám, 2021.03.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M526



levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dal írás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális

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

nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  233.710

 ( 151 )  2021.02.19.

 ( 210 )  M 20 01341

 ( 220 )  2020.05.18.

 ( 732 )  Pénzes Anikó, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Rádióvízió

 ( 511 )  35    Rádiós- és televíziós reklámozás és piackutatás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése,

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)terjesztése, reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában, reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámszövegek írása,
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 reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

 38    Audio műsorszórás; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő

közvetítése; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádióadás; rádióműsorok közvetítése;

rádióműsorok továbbítása; rádióprogramok közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások;

rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorszórással

 kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  233.711

 ( 151 )  2021.02.19.

 ( 210 )  M 20 02063

 ( 220 )  2020.07.17.

 ( 732 )  Kenderesi János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; lemezlovasok, dj szolgáltatások partikra és

különleges rendezvényekre; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények szervezése és

lebonyolítása; zenei rendezvények szervezése; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori,

promotor szolgáltatások); szabadidős rendezvények megszervezése; szórakoztatási szolgáltatások közösségi

szórakoztató rendezvények szervezése formájában; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online

hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; szórakoztató célú rendezvények szervezése;

 szórakoztató rendezvények lebonyolítása; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése.

 ( 111 )  233.714

 ( 151 )  2021.02.23.

 ( 210 )  M 20 03727

 ( 220 )  1999.03.09.

 ( 732 )  CANADIAN ENTERPRISES PTY LIMITED, Loganhome Queensland (AU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INOX

 ( 511 )  4    Kenőanyagok; kenőolaj; csavarlazító olaj; nem vegyi adalékok az összes fent említett áruhoz.

 ( 111 )  233.715

 ( 151 )  2021.02.23.

 ( 210 )  M 19 00352

 ( 220 )  2019.02.06.

 ( 732 )  Tihany Fejlesztéséért Alapítvány, Tihany (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Levendulaolaj.

 ( 111 )  233.717
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 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 01892

 ( 220 )  2020.07.01.

 ( 732 )  Kalanovics Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  233.718

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02078

 ( 220 )  2020.07.20.

 ( 732 )  B&P MODA Kft., Budaörs (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  233.719

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 01879

 ( 220 )  2020.07.01.

 ( 732 )  dr. Papcsák Ferenc, Budapest (HU)

 Vida Sándor, Debrecen (HU)

 Kurucz Ferenc, Ebes (HU)

 Beke Sándor László, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Bartl Barbara egyéni ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  233.720

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 02064

 ( 220 )  2020.07.17.

 ( 732 )  Info Sierra Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Busa Gabriella Katalin, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; számítógépes fájl kezelés, adatkezelés;

 számlakivonatok összeállítása; számlázás.

 42    Felhő alapú számítástechnika; szoftverek frissítése; szoftver, mint szolgáltatás; számítógépes platformok

 fejlesztése; platform, mint szolgáltatás; cloud alapú társasház kezelő software előfizetési alapú értékesítése.

 ( 111 )  233.721

 ( 151 )  2021.02.24.

 ( 210 )  M 20 01896

 ( 220 )  2020.07.02.

 ( 732 )  Ápisz Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 ( 111 )  233.723

 ( 151 )  2021.02.25.

 ( 210 )  M 20 01915

 ( 220 )  2020.07.06.

 ( 732 )  Walton Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kindla Péter, Tokod

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
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 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

 ( 111 )  233.724

 ( 151 )  2021.02.25.

 ( 210 )  M 20 02454

 ( 220 )  2020.08.18.

 ( 732 )  Dr. Marton Erzsébet, Csömör (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségügyi képzés; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészségüggyel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; egészségügyi és wellness képzés; egészségügyi oktatási szolgáltatások; egészségügyi problémák

elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; egészségügyi tanfolyamok szervezése; egészségvédelem és táplálkozás

 terén nyújtott képzés.

 44    Fogászasszisztensi szolgáltatás; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás; fogászati klinikák

szolgáltatásai; fogászati tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás;

fogfehérítési szolgáltatások; foghigiénikus szolgáltatásai; fogorvosi műszerek kölcsönzése; fogszabályozási

 szolgáltatások; fogtisztító szolgáltatások; kozmetikai fogászat; sebészet; szedációs fogászat.

 ( 111 )  233.725

 ( 151 )  2021.02.25.

 ( 210 )  M 20 02805

 ( 220 )  2020.09.21.

 ( 732 )  Tóth Zsuzsa Katalin, Tiszakécske (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Zsuzsa, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Állatok jelenlétével megvalósuló terápiás szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; beszédterápia;

beszédterápiás szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; masszázs; masszázs szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása;

 orvosi kezelési szolgáltatások; pszichológus [szolgáltatások].

 ( 111 )  233.726

 ( 151 )  2021.02.25.

 ( 210 )  M 20 02804

 ( 220 )  2020.09.21.

 ( 732 )  Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

 média; mobil applikációk; elektronikus kiadványok, folyóiratok elektronikus változata.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; csomagküldő kiskereskedelem élelmiszerek, sütéshez és főzéshez

használt eszközök vonatkozásában; online kiskereskedelem élelmiszerek, sütéshez és főzéshez használt eszközök

 vonatkozásában; szerződések létrehozása áruk és szolgáltatások beszerzése érdekében.
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  38    Távközlési szolgáltatások; internet chatszobák és online fórumok; telekommunikációs szolgáltatások.

  43    Vendéglátás (élelmezés); tájékoztatás és tanácsadás ételek készítésére.

 ( 111 )  233.727

 ( 151 )  2021.02.25.

 ( 210 )  M 20 02806

 ( 220 )  2020.09.21.

 ( 732 )  Nordic Gate Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz]; fondant, tortamáz; sütemények, cukrászsütemények, torták és

kekszek (aprósütemények); torta; tejszínes, krémes sütemények, torták; csokoládétorták, csokoládés sütemények;

csokoládéval bevont sütemények, torták; fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; gabonafélékből

készült kekszek, aprósütemények emberi fogyasztásra; gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített];

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsöt tartalmazó sütemények; jégkrémtorták, fagylaltos sütemények;

 minitorták.

 35    Desszertekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; diétás

készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása;

kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és

reklámcélokra; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; szakvásárok rendezése; szakmai bemutatók

 rendezése.

 ( 111 )  233.728

 ( 151 )  2021.02.25.

 ( 210 )  M 20 02807

 ( 220 )  2020.09.21.

 ( 732 )  OverBrands Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BORBOLYGÓ

 ( 511 )  35    Reklámszolgáltatások italok eladásának előmozdítására; fogyasztói termékinformációk biztosítása étel vagy

italtermékekhez kapcsolódóan; alkoholos italok beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások [áruk vásárlása más

vállalkozások számára]; kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal kapcsolatban; alkoholtartalmú

italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholos italok postai rendelésével kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, alkoholos italokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott, alkoholos italokkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 39    Ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; szállítási logisztikai szolgáltatások;

szállítmányozási, fuvarozási szolgáltatások; fuvarozás, áruszállítás; élelmiszer raktározás; raktározás, tárolás;
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áruk raktározása; italok raktározása; raktározási információk; raktározás és árukiszállítás; raktározási

 szolgáltatások és létesítmények biztosítása; áruk hűtött raktározása.

 ( 111 )  233.729

 ( 151 )  2021.02.25.

 ( 210 )  M 20 02630

 ( 220 )  2020.09.03.

 ( 732 )  Vogel Industries Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Szennyvíztisztító berendezések.

 ( 111 )  233.730

 ( 151 )  2021.02.25.

 ( 210 )  M 20 02632

 ( 220 )  2020.09.03.

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, baromfihús; húskivonatok; sonka, virsli, felvágottak.

 ( 111 )  233.731

 ( 151 )  2021.02.25.

 ( 210 )  M 20 02820

 ( 220 )  2020.09.22.

 ( 732 )  Lactalis Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tejalapú desszertek; joghurt desszertek; mesterséges tejalapú desszertek; tejtermékekből készült desszertek;

 hűtött tejalapú desszertek; túrókészítmények; túró; túródesszertek.

 ( 111 )  233.732

 ( 151 )  2021.02.25.

 ( 210 )  M 20 02004

 ( 220 )  2020.07.14.

 ( 732 )  Csertői Csaba, Győr (HU)

 Bilekov Balázs, Nyírbogárd (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gábor, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.
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 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati használatra.

 ( 111 )  233.733

 ( 151 )  2021.02.25.

 ( 210 )  M 20 02006

 ( 220 )  2020.07.14.

 ( 732 )  Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Ruppert Ildikó, Szekszárd

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Reklámkiadványok, reklámplakátok, reklámbrossurák.

  21    Pohárkészletek, pohártartók, pohár alátétek, üvegek, dugós üvegek.

  24    Textilek, textilcímke.

  35    Kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése.

  41    Kultúrális és művészeti rendezvények szervezése.

 ( 111 )  233.734

 ( 151 )  2021.02.25.

 ( 210 )  M 20 02007

 ( 220 )  2020.07.14.

 ( 732 )  Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Ruppert Ildikó, Szekszárd

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Reklámkiadványok, reklámplakátok, reklámbrossurák.

  21    Pohárkészletek, pohártartók, pohár alátétek, üvegek, dugós üvegek.

  24    Textilek, textilcímke.

  35    Kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése.

  41    Kultúrális és művészeti rendezvények szervezése.

 ( 111 )  233.735

 ( 151 )  2021.02.25.

 ( 210 )  M 20 01654

 ( 220 )  2020.06.12.

 ( 732 )  Café Frei Licensing Kft., Szécsény (HU)

 ( 740 )  Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Erjesztett tejes italok étkezési célokra; földimogyorótej-alapú italok; kókusztej alapú italok;

 mandulatej-alapú italok; milkshake-ek (tejturmixok), tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

 30    Ízesítők italokhoz; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé,

pörkölten; kávé tejjel; növényi készítmények pótkávéként való használatra; pótkávé; szirupok és melasz;
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 természetes édesítőszerek.

 32    Alkoholmentes üdítőitalok; eszenciák italok előállításához, alkoholmentes; kávé ízesítésű üdítőitalok;

 készítmények italokhoz; szörpök italokhoz.

  43    Bár szolgáltatások; kávéházak; vendéglátás.

 ( 111 )  233.738

 ( 151 )  2021.03.02.

 ( 210 )  M 20 02225

 ( 220 )  2020.07.30.

 ( 732 )  Révy Dániel, Budakalász (HU)

 ( 541 )  MACHO

 ( 511 )  3    Kozmetikumok.

  35    Kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  233.739

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 02759

 ( 220 )  2020.09.16.

 ( 732 )  Euromedic-Pharma Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz

kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing szolgáltatások;

online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámanyagok (prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;

 reklámterjesztés; beszerzői szolgáltatások.

 ( 111 )  233.740

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 02776

 ( 220 )  2020.09.18.

 ( 732 )  Beregszászi Mihály Csaba, Szentendre (HU)

 ( 541 )  INGATLAN KILÁTÓ

 ( 511 )  35    Ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; 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; adatindexek összeállítása

 kereskedelmi vagy reklámcéllal.

 36    Ingatlan értékelés; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások,

 ingatlanközvetítés.

 ( 111 )  233.742

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 02941

 ( 220 )  2020.10.01.

 ( 732 )  All-In Media Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bojkó Dóra, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; adatbázisokból vagy az

internetről elérhető anyagok kiadása; blogírási szolgáltatások; böngészhető kiadványok megjelentetése az

interneten vagy globális számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási

szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése

az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;

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

és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus

magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus

szövegek megjelentetése; eseménynaptárak kiadása; évkönyvek kiadása; felhasználói értékelések szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális

célokra; fényképek közzététele; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online

közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok

multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; füzetek kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető

lapok szerkesztői tartalmának kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok;

hangoskönyvek kiadása; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; hírszolgáltatás

a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók; információs technológiával kapcsolatos könyvek

kiadása; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; írott szövegek kiadásával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó

nyomtatott anyagok szerkesztése, nem reklámcélokra; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel

kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadói és híradói,

beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás

kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése;

könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek,

magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása

és kiadása; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás;

könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások;

magazinok multimédiás megjelentetése; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása;

megrendelésre történő írás nem reklámcélokra; multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása;

multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása; munkaszabályzatok kiadása üzleti menedzsmenthez; napilapok

multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre

bocsátása; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás terén; nem letölthető képregények és

képregényalbumok online rendelkezésre bocsátása; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre

bocsátása a zene terén; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a

reklámszövegek kivételével] elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában;

nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten; nyomtatott anyagok multimédiás

kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek] kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása; nyomtatványok és

nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők;

online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; online képregények biztosítása, nem letölthetők; online

kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; online kritikák közzététele szórakoztatási célból; online,

nem letölthető képregényalbumok nyújtása; online, nem letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók

által használt listák megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; poszterkiadás; prospektusok kiadása; rádiós és

televíziós hírműsor szolgáltatás; rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói
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szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével; riporteri szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások;

szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos nyomtatványok kiadása; szerkesztői konzultáció, tanácsadás; szövegek és

képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szórólapok megjelentetése; szórakoztatással

kapcsolatos könyvek kiadása; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a

reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása;

szövegek kiadása CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus média formájában; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tévés és rádiós bemondói

szolgáltatások; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok,

folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; videostúdiók

szolgáltatásai; webes újságok megjelentetése; zenei művek publikálása; bemutatók szervezése szórakoztatási

célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; golfversenyek

szervezése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; jachtversenyek szervezése;

játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; játékok szervezése, rendezése; játékok szervezése és lebonyolítása;

játékok szervezése; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási

célokra; konferenciaszolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák,

kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése,

lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási

és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási

célú kiállítások szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatási célú vetélkedők,

versenyek szervezése; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok

szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása;

szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztató vetélkedők szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok szervezése; versenyek és

díjkiosztók rendezése; versenyek intézése [szervezése]; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek

szervezése; versenyek szervezése az interneten; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy

szórakoztatás]; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];

vetélkedők intézése [szervezése]; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; vetélkedők lebonyolítása;

vetélkedők rendezése (szórakoztatás); vetélkedők szervezése; videofilmek hanganyagának bemutatása;

workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel

kapcsolatos szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók készítése; audioprogramok elkészítése; audiofelvételi és

-készítési szolgáltatások; automatizált videofelvevő szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése;

audioszalagok készítése szórakoztatási célokra; eredeti felvételek készítése; felvételkészítő szolgáltatások;

felvevő berendezések biztosítása; fényképészet; fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; filmek és

videofilmek gyártása; fotóösszeállítások készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon;

hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek

készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hang-, film-, video-, és

televíziós stúdió szolgáltatások; hang- vagy videostúdiók biztosítása; hanganyagok készítése; hangfelvétel

készítés; hangfelvételek szerkesztése; hangfelvételi szolgáltatások; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy

rögzítése; hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; légi fényképezés; multimédiás szórakoztatás

biztosítása weboldalon keresztül; portréfényképezés; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban;

programkészítés globális számítógépes hálózaton [programok ütemezése]; rádióközvetítések készítése;

rádióműsor összeállítása [ütemezés]; rádióműsorok készítése; rádióműsorok készítése és bemutatása;

rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok terjesztése; rádiós és televíziós műsorok

készítése; rádiós szórakoztató műsorok készítése; show-k és filmek készítése; sportesemények rendezése
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televíziók számára; sportesemények rendezése a rádiók számára; szórakoztató anyagok készítése

televízióműsorok formájában; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató hangfelvételek

gyártása; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel

útján; szórakoztató televíziós műsorok készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; televízió- és

rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televíziós (műsor) gyártás; televíziós műsorok szindikálása; televíziós

műsortervezés [ütemezés]; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós szórakoztató műsorok készítése; tévé

műsorok készítése; tévéműsorok (el) készítése; tv- és rádióműsor előkészítés és készítés; tv műsorok készítése;

videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; videofelvételek készítése; videofelvételek

szerkesztése; videók, videofelvételek készítése; díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók

számára; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; létesítmények bérbeadása

televíziós műsorok készítéséhez; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel

kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; szórakoztató berendezések és készülékek kölcsönzése; szórakoztatási célú

 élő bemutatók; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz.

 ( 111 )  233.743

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 02762

 ( 220 )  2020.09.16.

 ( 732 )  Péter Ignácz István, Tököl (HU)

 ( 740 )  Dr. Pusztai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tutti buli

 ( 511 )  41    Animációs és élő műsorok gyártása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;

audio/vizuális bemutatók készítése; audiovizuális felvételek készítése; élő szórakoztató műsorok rendezése; hang-

és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és

videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési

szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások;

hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; hangfelvételek szerkesztése; hangfelvételi szolgáltatások;

hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; hangstúdió szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorok gyártása;

rádiós és televíziós műsorok készítése; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató anyagok

készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató hangfelvételek gyártása; szórakoztató televíziós műsorok

készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televízióműsorok bemutatása; televíziós (műsor)

gyártás; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; televíziós

szórakoztató műsorok készítése; tévé műsorok készítése; tv- és rádióműsor előkészítés és készítés; tv műsorok

készítése; videók gyártása; videók, videofelvételek készítése; zene rögzítése; zenei előadás; zenefelvételek

összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés céljából; zenei felvételek készítése; zenei produkciók; zenei

produkciós szolgáltatások; zenei szórakoztató műsorok készítése; zenék, videók és filmek szerkesztési

utómunkálatainak elvégzése; élő előadások bemutatása; élő előadások készítése; élő előadások szervezése; élő

előadások szervezése és bemutatása; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő show-k készítése; élő

show-k rendezése; élő show-műsorok bemutatása; élő showműsor készítési szolgáltatások; élő szórakoztatási

szolgáltatások; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő szórakoztató események rendezése; élő szórakoztató

események bemutatása; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő

szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő zene szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei

előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei koncertek; élő zenei műsorok; élő zeneműsorok; élő

zenés szolgáltatások; élő zenés koncertek; koncertszolgáltatások; koncert szolgáltatások [éneklés]; koncertek

bemutatása; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások;

koncertek prezentálása; koncertek szervezése; koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése;

koncertszolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz;

szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; szórakoztató show-k készítése zenészek
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közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató szolgáltatások élő

zene formájában; zene és ének előadás tartása; zenei koncertek bemutatása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos

 szolgáltatások.

 ( 111 )  233.746

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 01013

 ( 220 )  2020.04.09.

 ( 732 )  Magyar Optikus Ipartestület Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 )  OPTIKA HUNGARY

 ( 511 )   35    Kereskedelmi vagy reklám célú kiállítások szervezése.

 41    Konferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; tudományos, kulturális vagy nevelési célú

 kiállítások szervezése.

 ( 111 )  233.747

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 02230

 ( 220 )  2020.07.31.

 ( 732 )  Kevaimpex Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  DI-JÓ

 ( 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

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; idegenvezetés 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
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 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 )  233.748

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 01497

 ( 220 )  2020.05.29.

 ( 732 )  Ding Jiansen, Budapest (HU)

 ( 541 )  Anule

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  233.749

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 02939

 ( 220 )  2020.10.01.

 ( 732 )  dr. Pesty László István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gerilla.hu

 ( 511 )  35    Reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok készítése; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások az

 interneten keresztül.

 38    Internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás;

 rádiós és televíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; online, nem letölthető videók biztosítása;

 podcastok létrehozása [írása].

 ( 111 )  233.752

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 02019

 ( 220 )  2020.07.15.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 541 )  SUPERNOVA

 ( 511 )  9    Műsoros CD lemezek.

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; televíziós szórakoztatás; zenei

 produkciók; zeneszerzés; zenekarok szolgáltatásai; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás.

 ( 111 )  233.754

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 02021

 ( 220 )  2020.07.15.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 5. szám, 2021.03.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M540



 ( 732 )  Keszei Tibor, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Neukum Flórián, Székesfehérvár

 ( 541 )  Oscar Noah

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  233.755

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 02022

 ( 220 )  2020.07.15.

 ( 732 )  Paulus Molnár Borház Kft., Mór (HU)

 ( 740 )  Dr. Neukum Flórián, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  233.756

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 02023

 ( 220 )  2020.07.15.

 ( 732 )  Paulus Molnár Borház Kft., Mór (HU)

 ( 740 )  Dr. Neukum Flórián, Székesfehérvár

 ( 541 )  Paulus

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  233.757

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 02202

 ( 220 )  2020.07.29.

 ( 732 )  CerTrust Kft., Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és technológiai szolgáltatások, mérnöki munkák, szolgáltatások, hitelesítés és

 minőség-ellenőrzés, minőségellenőrzési tesztelés, tanúsítás (minőség-ellenőrzés).

 ( 111 )  233.758

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 02203

 ( 220 )  2020.07.29.

 ( 732 )  Balassa Balázs, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  233.760

 ( 151 )  2021.03.02.

 ( 210 )  M 20 02953

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  OLP-TECH Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Ipari kazánok; kemencék, kazánok ipari használatra; magas nyomású hőhasznosító kazánok; magas

 nyomású hőhasznosító kazánok ipari használatra.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: ipari kazánok; kemencék,

kazánok ipari használatra; magas nyomású hőhasznosító kazánok; magas nyomású hőhasznosító kazánok ipari

 használatra.

 40    Kazánkészítés; ipari kazánok készítése; kemencék, kazánok készítése ipari használatra; magas nyomású

 hőhasznosító kazánok készítése; magas nyomású hőhasznosító kazánok készítése ipari használatra.

 ( 111 )  233.763

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02380

 ( 220 )  2020.08.12.

 ( 732 )  Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

 ( 541 )  Apifosz

 ( 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 )  233.765

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02382

 ( 220 )  2020.08.12.

 ( 732 )  Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

  ( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  233.767

 ( 151 )  2021.03.03.
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 ( 210 )  M 20 02391

 ( 220 )  2020.08.12.

 ( 732 )  Actavis Group PTC ehf, Hafnarfjordur (IS)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Irprezide

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 111 )  233.768

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02562

 ( 220 )  2020.08.31.

 ( 732 )  Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rolyák Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Beszerzési ügynökségi szolgáltatások; beszerzési szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

 szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; termékek és szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára.

 ( 111 )  233.772

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02575

 ( 220 )  2020.09.01.

 ( 732 )  Türk Balázs, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Udvardi Ildikó, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  233.773

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02016

 ( 220 )  2020.07.15.

 ( 732 )  Nguyen Dinh An, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kopcsányi László, Budapest

 ( 541 )  MaxiMax

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

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

 csiszolószerek.

 30    Tápióka és szágó; melaszszirup; ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb

 fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  233.774

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02385

 ( 220 )  2020.08.12.

 ( 732 )  Maderspach Hubertus Kft., Hejce (HU)
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 ( 740 )  Szűcs & Partnerei Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Csirkés húsgolyók; csomagolt húsok; csontleves, húsleves; elkészített húslevesek; elsősorban húst

tartalmazó fagyasztott ételek; fagyasztott húsok; fagyasztott hústermékek; fagyasztva szárított hús; feldolgozott

hústermékek; főként húsból álló készételek; főként húspótlókat tartalmazó készételek; főként húst tartalmazó

készételek; főtt hús üveges kiszerelésben; főtt húsételek; főtt húsok; friss húsok; füstölt húsok; hamburgerek,

húspogácsák; hús; hús, tartósított; húsalapú mousse-ok; húsalapú snack-ételek; húsból készült étkezési krémek;

húsgolyók belsőségekből (élelmiszerek); húsgombócok; húsgombócok baromfiból; húskivonatok; húskonzervek;

húskrémek; húsleves granulátum formájában; húsleves koncentrátumok; húslevesek, erőlevesek; húsleveshez

(táptalajhoz) készítmények; húsleveskockák; húsok; húspótlók; hússzeletek; hústermékek hamburgerek

formájában; hústöltelékek pitékhez; kalbi (grillezett húsétel); készételek húsból; készítmények húsleveshez;

konyhakész hús; levesek és csontlevesek, húskivonatok; liofilizált hús; löncshúsok, húskonzervek; pácolt húsok;

pehely vékonyságúra gyalult hús; quenelles (hosszúkás gombócok halból, csirkehúsból vagy más húsból);

quenelles (húsgombócok); roston sült hús; sózott hús; sült hús; sűrített húsleves csirkéből; szárított

borotvakagyló-hús; szárított hús; szejtán (húspótló); szeletelt hús; szójaszószban főtt hús (tsukudani); tajine

(elkészített hús, hal vagy zöldség); teljesen vagy lényegében húsból készült készételek; csípős savanyúság,

savanyúságos szószok; konzervek, savanyúságok; savanyúságok; vegyes savanyúságok; aszalt datolya; aszalt

datolyaszilva (got-gam); aszalt füge; aszalt gyümölcskeverékek; aszalt szilva; aszalt vörösáfonya; mincemeat

(aszalt gyümölcs lekvár); szárított, aszalt kókuszdió; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok (nem

citrusfélékből); kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; lekvárok (citrusfélékből);

lekvárok citrusokból; tojáslikőr (alkoholmentes-); gyümölcslekvárok; gyümölcslevek főzéshez; gyümölcslevet

tartalmazó tejalapú italok; vadhús; vadhús konzervek; vadhús (nem élő); ehető halolajok (a csukamájolaj

kivételével); elsősorban halat tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban halból álló készételek; fagyasztott főtt hal;

fagyasztott hal; fagyasztott haltermékek; feldolgozott halak; feldolgozott halikra; feldolgozott haltermékek emberi

fogyasztásra; főként halat tartalmazó főtt ételek; főként halat tartalmazó hűtött ételek; főként halvagdalékot,

zöldségeket, főtt tojást és erőlevest tartalmazó készételek; főtt és szárított hal; főtt, füstölt, szárított halforgács

(katsuo-bushi); főtt hal; füstölt hal; füstölt halas krém; gőzölt halpogácsa jamgyökérrel (hampen); gőzölt vagy

grillezett halpogácsa (kamaboko); hal mousse-ok; hal olívaolajban; hal sültkrumplival; hal, tartósított; hal, tenger

gyümölcsei és puhatestűek, nem élő; hal üvegben; halak; halas krékerek; halból készített élelmiszertermékek;

halból készült hűtött ételek; halenyv táplálkozási használatra; halételek; halgolyók; halfilé; halikra, elkészítve;

halikrák emberi fogyasztásra; halkivonatok; halkocsonyák; halkolbászok; halkonzerv; halkonzervek; halkrém;

halkrokett; halpástétomok; halpogácsák; halrudak; halsűrítmények; halszeletek; henger alakúra sütött

halhúsmassza (chikuwa); kenyérre kenhető hal, tenger gyümölcsei és puhatestűek; pácolt hal; quenelles

(halgombóc); sózott hal; szárított hal; szárított halhús; szárított, őrölt hal; tartósított hal; üveges haltermékek;

 kávét tartalmazó tejalapú italok; tejes tea, túlnyomórészt tejjel.

 30    Chalupas (besütött tortillák hússal és babkásával töltve); dobozolt ételek, amelyek rizsből, valamint húsból,

halból vagy zöldségből állnak; előre csomagolt ebéd, amely főként rizst, továbbá húst, halat vagy zöldségeket is

tartalmaz; fagyasztott, hússal töltött sütemény/tészta; grillezett húshoz (barbecue) való szószok; húsból készített

ízesítők; húslé, mártás, szaft; húsos piték; húsos piték (elkészített); húsos szaftok; hússal és zöldségekkel töltött

fagyasztott sütemény; hússal ízesített sós kekszek; húst tartalmazó lepények; húst tartalmazó szendvicsek;

ízesített bevonatok húshoz, halhoz, baromfihoz; kelttészták húst tartalmazó töltelékkel; kisütött húspogácsák

zsemlében; pelmenyi (orosz, hússal töltött gombóc); spagetti húsgombóccal; zöldséget és húst tartalmazó

sütemények; édes savanyúság (fűszerek); reszelt savanyúság (ételízesítő); savanyúságokból készített ízesítők;

aszaltfüge alapú fűszer; aszalványok; dzsemet tartalmazó cukrászáruk; édesbab és rizs alapú sütemény, édesbab

lekvárral (nerikiri); lekváros molnárkák; lekvárral töltött briósok; feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből

készült áruk, pékáruk és élesztők; gyümölccsel töltött kenyerek, pékáru; pékáruk; alacsony sótartalmú kenyér;
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bundás kenyér; csokoládék édességhez és kenyérhez; dán kenyér; durva őrleményből készült szárított kenyerek;

édes vörösbabbal készült kenyér; elősütött kenyér; extrudált kenyér; extrudált kenyér (rágcsálnivalók); félkész

kenyér; főként kenyérből álló rágcsálnivalók; fokhagymás kenyerek; friss kenyerek; fűszerekkel ízesített kenyér;

gluténmentes kenyér; gőzölt kenyér; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyéralapú töltelékkeverékek;

kenyerek és zsemlék; kenyeret tartalmazó töltelék keverékek; kenyérfelfújt; kenyérjavítók mint gabonaalapú

készítmények; kenyérkeverékek; kenyérkoncentrátumok; kenyérrudacskák; kenyérrudak; kenyértészták;

kovásztalan kenyér; lapos kenyér; magvas kenyér; malátás kenyér; malátás kenyérkeverék; mazsolás kenyér; naan

kenyér; pirítós kenyér; pita kenyér; szendvicstekercsek (kenyér); szódás kenyér; szójababos kenyér; teljes

kiőrlésű kenyerek; teljes kiőrlésű kenyérkeverékek; töltött kenyerek; töltött kenyértekercsek; vastag

kenyérpálcikák, kenyérpálcák; vékony kovásztalan kenyérlapok; zsemlék (kenyérfélék); babapiskóták

(cukrászsütemények); cukrász máz; cukrászáru; cukrászsütemények; cukrászsütemények kakaóalapú összetevői;

desszert mousse-ok (cukrászáru); édesgyökér (cukrászáru); édesgyökérrel ízesített cukrászáruk; fagyasztott

cukrászsütemények (nem gyógyszeres-); fogyasztásra kész desszertek (cukrászsütemények); folyékony szeszes

töltésű cukrászáruk; gyümölccsel töltött cukrásztermékek; macaron (mandulás cukrászsütemény); sütemények,

cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); tejes cukrászáruk; zselét tartalmazó cukrászáruk;

alacsony szénhidráttartalmú édességek; boros töltésű édességek; burgonyalisztből készült édességek;

butterschotch pasztillák, cseppek (barnacukorból és vajból készült édesség); crumble (angol édesség, morzsasüti);

csokoládé édességek; csokoládé utánzatot tartalmazó nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládéízű

édességek; csokoládés édességek; csokoládét tartalmazó nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládét

tartalmazó nem gyógyhatású édességek; csokoládéval bevont édességek; csokoládéval bevont nem gyógyhatású

lisztes édességek; cukorbevonatú édességek; cukorkák (édességek); cukormentes édességek; diófélék bevonattal

(édesség); édesgyökér (édesség); édesség cukorral összetapasztott kölesből vagy puffasztott rizsből (okoshi);

édesség szeletek; édesség-termékek (nem gyógyhatású-); édességek; édességek (cukorkafélék); édességek

(cukorkák); édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; édességek diófélékből; édességek fagyasztott

formában; édességek folyékony formában; édességek folyékony gyümölcsös töltéssel; édességek habosított

cukorból; édességek karácsonyfák díszítéséhez; édességek készítésére szolgáló készítmények; édességek (nem

gyógyászati célra); édességek (nem gyógyhatású-) csokoládés fánk formájában; édességek, nyalánkságok;

édességek pasztillák formájában; édességszeletek; fagyasztott édességek; fagyasztott joghurtos édességek;

fagyasztott tejes édességek; fagylalt édességek; fagylaltos édességek; fagylaltos édességek nyalókák formájában;

főként édességet tartalmazó rágcsálnivalók; földimogyorós édességek; folyékony gyümölcsös töltésű nem

gyógyhatású rágnivaló édességek; fudge (csokoládés édesség); ginzenges édességek; gyógyhatású anyagot nem

tartalmazó édesség karamellás töltelékkel; gyógynövényes mézes cukorkák (édességek); gyuhi (rizsből készült

japán édesség); gyümölcs ízű keménycukrok (édesség); gyümölcs ízesítésű édességek; gyümölcsös zselés cukor

(édességek); gyümölcstartalmú édességek; halva (édességféle); ízesített cukros édességek; jégkrémes édességek;

jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek; keverékek fagyasztott édességek készítéséhez; keverékek jégkrémes

édességek készítéséhez; kristálycukor darabok (édesség); magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét

tartalmazó rágcsálnivaló szeletek (édességek); mályvacukros (habcukros, pillecukros) édességek; mandulás

édességek; menta ízű édességek (nem gyógyhatású-); mentás édességek (nem orvosi használatra); mentol-alapú

édességek (nem gyógyhatású); mentolízesítésű édességek (nem gyógyhatású -); méz alapú édességek (nem

gyógyhatású -); mogyoró ízű csokoládés édességek; mogyorót tartalmazó csokoládés édességek; narancs alapú

édességek; nem gyógyhatású csokoládés édességek; nem gyógyhatású cukorbevonatú édességek, drazsék; nem

gyógyhatású édességek zselé formájában; nem gyógyhatású édességek, cukortermékek; nem gyógyhatású

édességek; nem gyógyhatású édességek nugát formájában; nem gyógyhatású édességek pasztillák formájában;

nem gyógyhatású édességek cukorkaáruk formájában; nem gyógyhatású édességek ellenőrzött kalóriatartalmú

diétához; nem gyógyhatású édességek karamellák, tejkaramellák formájában; nem gyógyhatású édességek

tejkaramella formájában; nem gyógyhatású, gyógynövényes ízesítésű édességek, cukorkák; nem gyógyhatású

lisztes édességek; nem gyógyhatású mentás édességek; nem gyógyhatású savanykás édességek; nem gyógyhatású

savanykás karamell cukorkák, édességek; nem gyógyhatású, tömörített édességek; pálcás fagyasztott édességek;
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pasztillák, szögletes cukorkák (édességek); pasztillák, szopogatós tabletták/cukorkák (nem gyógyszerezett

édességek/cukrászáruk); pekándiós rúd (édesség); pezsgőporok (édesség); rizsből készült édesség (mochi);

savanyúcukorkák (édességek); szezámmagos édességek; szezámolajból készült édességek; táblás édességek; tej

ízű nem gyógyhatású édességek; tejet tartalmazó nem gyógyhatású édességek; tojás formájú nem gyógyhatású

édességek; töltött cukorkák, édességek; trüffelek (édesség); xylitollal édesített édességek; banánnal ízesített

csokoládés italkészítmények; brownie (csokoládés sütemények); brownie-keverékek (mogyorós-csokoládés

süteménykeverékek); csikóhal formájú csokoládé; csokoládé; csokoládé adventi naptárban; csokoládé alapú

italok; csokoládé alapú jeges italok; csokoládé alapú szeletek (készétel); csokoládé alapú szendvicskrémek;

csokoládé alapú tejes italok; csokoládé alapú termékek; csokoládé alapú töltelékek süteményekhez és pitékhez;

csokoládé alapú töltelékek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládé ízesítésű italok;

csokoládé ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládé ízű bevonatok; csokoládé ízű bevonattal részben

bevont omlós keksz; csokoládé ízű készítmények italok előállításához; csokoládé karácsonyfadíszek; csokoládé

kivonatok; csokoládé mentaízesítésű töltelékkel; csokoládé öntetekhez; csokoládé pasztillák; csokoládé pralinék

formájában; csokoládé szeletek; csokoládé utánzatok; csokoládéalapú, étkezést helyettesítő szeletek;

csokoládébevonatok; csokoládébevonatos gyümölcsök; csokoládéból készült italok; csokoládéból és diófélékből

készített szendvicskrémek; csokoládéból készült pralinék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládédesszertek;

csokoládédíszek édesipari termékekre; csokoládéfondük; csokoládéital; csokoládéízesítők; csokoládék;

csokoládékészítmények; csokoládékivonatok italok készítéséhez; csokoládékrémek; csokoládémassza;

csokoládényulak; csokoládéöntetek; csokoládépaszták, krémek; csokoládés édesipari termékek; csokoládés

gofrik; csokoládés ital készítmények; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés karamellás

ostyák; csokoládés kávé; csokoládés kekszek; csokoládés marcipán; csokoládés mousse-ok (habok); csokoládés

ostyák; csokoládés piskótával készített csokoládétorták; csokoládés sütemények; csokoládés szendvicskrémek;

csokoládés töltelékek pékárukhoz; csokoládés tortadara; csokoládés trüffelek; csokoládészirup;

csokoládészirupok csokoládé alapú italok készítéséhez; csokoládét tartalmazó fagylaltok; csokoládét tartalmazó

italok; csokoládétojások; csokoládétorták, csokoládés sütemények; csokoládéval bevont cukorkaáruk;

csokoládéval bevont makadámiadió; csokoládéval bevont mandula; csokoládéval bevont nugátszeletek;

csokoládéval bevont ostyás kekszek; csokoládéval bevont ostyák; csokoládéval bevont perecek; csokoládéval

bevont rizssütemények; csokoládéval bevont sütemények, torták; csokoládéval bevont szeletek; csokoládéval

bevont vajas kekszek; csokoládéval díszített, leöntött perecek; csokoládéval ízesített jégkrémek; csokoládéval

részben bevont omlós keksz; dióféléket tartalmazó csokoládés krémek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék;

diófélékkel ízesített csokoládéital-készítmények; elsősorban csokoládét tartalmazó italok; félig bevont csokoládés

kekszek; fő alkotórészként csokoládét tartalmazó élelmiszerek; fogyasztásra kész desszertek (csokoládéalapú);

forró csokoládé; kekszek csokoládé ízesítésű bevonattal; kekszek csokoládés bevonattal; készítmények italokhoz

(csokoládé alapú); keverékek forró csokoládéhoz; légbuborékos csokoládé; mentával ízesített csokoládés

italkészítmények; mokkakávéval ízesített csokoládés italkészítmények; naranccsal ízesített

csokoládéital-készítmények; nem gyógyhatású csokoládé; nem tej vagy növényi alapú csokoládés italok; omlós

keksz csokoládé ízű bevonattal; őrölt kávébabot tartalmazó csokoládészeletek; pillecukorral töltött csokoládék;

szénsavas italok (kávé-, kakaó- vagy csokoládéalapú); tejet tartalmazó csokoládéitalok; tejkaramellát tartalmazó

csokoládéval bevont mályvacukros kekszek; tejkaramellával ízesített csokoládéital-készítmények;

tejtermékmentes csokoládé; tengeri kagyló formájú csokoládé; tölthető csokoládé kosárkák; töltött csokoládé;

töltött csokoládé szeletek; töltött csokoládék; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; sörbetek, jégkásák;

sörbetek (vízalapú fagylaltok); sörbetkeverékek (fagylaltok); baromfi- és vadhúsos piték; vadhúst tartalmazó

lepények, piték; halas lepények; halat tartalmazó szendvicsek; halból készített ízesítők; halfilét tartalmazó

szendvicsek; halgombócok; halszósz; előkészített kávés italok; fagyasztva szárított kávék; fogyasztásra kész kávé

és kávé alapú italok; főként kávét tartalmazó italok; instant kávé; italok ízesítésére használt kávékivonatok;

ízesített kávék; jégkrémtartalmú, kávé alapú italok (affogato); kávé; kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok;

kávé alapú, tejet tartalmazó italok; kávé alapú töltelékek; kávé és cikória keverékei; kávé és maláta keverékei;

kávé- és teapótlók; kávé esszencia; kávé esszenciák és kávé kivonatok keveréke; kávé helyettesítésére használt
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cikória; kávé helyettesítésére használt cikória kivonatok; kávé helyettesítésére használt cikóriakészítmények; kávé

kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávé, pörköletlen; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; kávé tejjel;

kávéaromák; kávéból készült italok; kávéesszenciák; kávéhelyettesítő-alapú italok; kávéitalok; kávéhelyettesítők

(pótkávé vagy növény készítmények kávéként felhasználva); kávékeverékek; kávékivonatok; kávékivonatok

pótkávéként történő használatra (kávé helyettesítésére); kávékoncentrátumok; kávéolajak; koffeinmentes kávé;

koffeinmentes kávék; maláta kávé kivonatok; malátakávé és kávé keverékei; malátakávé-kivonatok és kávé

keverékei; növényi alapú kávépótlók; őrölt kávé; pörköletlen kávék; szemes kávék; tejes kávéitalok;

acanthopanax tea (ogapicha); áfonya kivonatból készült nem gyógyhatású tea; áfonya kivonatot tartalmazó nem

gyógyhatású tea; áfonya levelekből készült nem gyógyhatású tea; áfonya leveleket tartalmazó nem gyógyhatású

tea; almaízű tea (nem gyógyászati használatra); aromás teák (nem gyógyászati célra); árpalevél tea; ázsiai

sárgabarack tea (maesilcha); burdock-gyökér tea (wooungcha); chai teák; citrom tea; citrommal ízesített nem

gyógyhatású teák; csomagolt teák (nem gyógyászati célra); darjeeling teák; earl grey teák; édesítőszerekkel

édesített teinmentes tea; fehér lótusz tea (baengnyeoncha); fehér tea; fekete tea; fekete tea (angol tea); fermentált

teák; filteres teák; filteres teák (nem gyógyhatású); filteres teák nem gyógyhatású teák készítéséhez; ginseng tea

(insamcha); ginseng teák; gojibogyó-tea (gugija cha); gyümölcs ízesítésű teák (nem gyógyhatású); hagyományos

koreai teasütemény (dasik); hajdina tea; hársfa tea; instant fehér tea; instant fekete tea; instant oolong tea; instant

tea italpor (nem gyógyászati célra); instant tea (nem gyógyászati célokra); instant teák; instant zöld tea; japán zöld

tea; jázmin tea; jázmin tea, nem gyógyászati használatra; jeges tea; jeges teák; jeges teák (nem gyógyszeres-);

kimért teák (nem gyógyhatású -); krizantém tea (gukhwacha); lapsong souchong teák; madeleine (teasütemény);

maté tea; maté teák; mesterséges tea; mesterséges teák (nem gyógyászati célra); moszat tea; narancs ízű tea (nem

gyógyászati használatra); nem gyógyászati használatra szánt gyógynövény teák; nem gyógyhatású, citrom

tartalmú teák; nem gyógyhatású tea esszenciák; nem gyógyhatású teakivonatok; rozmaring tea; tea; tea alapú

italok; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel; tea alapú italok (nem gyógyhatású -); tea gyógyitalokhoz,

főzetekhez; tea pörkölt barna rizsből; teából készült italok; teából készült nem gyógyhatású főzetek;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teaízesítők; teák; teák (nem gyógyászati használatra); teák

(nem gyógyhatású); teakeverékek; teakeverékporok; teakivonat; teakivonatok; tealevelek; teapótlók;

 teasütemények; tejcsokoládés teasütemények; zöld tea.

 ( 111 )  233.775

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 01882

 ( 220 )  2020.07.01.

 ( 732 )  Pemmer István Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )  29    Tej alapú desszertek és túró alapú desszertek, amelyek semmiféle formában sem tartalmaznak

 gyümölcsöket, zöldségeket, tojást, rizst vagy gabonaféléket.

 ( 111 )  233.776

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 01880

 ( 220 )  2020.07.01.

 ( 732 )  Pemmer István Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 554 )
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 ( 511 )  29    Tej alapú desszertek és túró alapú desszertek, amelyek semmiféle formában sem tartalmaznak

 gyümölcsöket, zöldségeket, tojást, rizst vagy gabonaféléket.

 ( 111 )  233.777

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02061

 ( 220 )  2020.07.17.

 ( 732 )  Nagy Péter Bálint, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Soós Péter, Budapest

 ( 541 )  Hunter's

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  233.778

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 01903

 ( 220 )  2020.07.03.

 ( 732 )  Endodent Hungary Egészségügyi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stelzel Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  trenddent

 ( 511 )  44    Fogorvosi szolgáltatások emberek vagy állatok részére; betegápolási szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéséhez

kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai;

orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési

 célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok.

 ( 111 )  233.779

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 01883

 ( 220 )  2020.07.01.

 ( 732 )  WEST HUNGÁRIA BAU Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  DR.BÍRÓ ÁDÁM Ügyvéd Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
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 11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  233.780

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02074

 ( 220 )  2020.07.20.

 ( 732 )  Nutrimind Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Mind Focus

 ( 511 ) 5    Aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; antioxidáns

táplálékkiegészítők; antioxidánsok; b-vitamin készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők a

fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők

sportolók számára; gombakivonatokat tartalmazó táplálék-kiegészítők; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok;

gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; humán étrendkiegészítők; l-karnitin fogyókúrához; lecitin

étrend-kiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; növényi kiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők nem

 gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők.

 ( 111 )  233.781

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02069

 ( 220 )  2020.07.20.

 ( 732 )  Markasbolt.hu Kft., Karcag (HU)

 ( 541 )  Marcus

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  233.782

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02071

 ( 220 )  2020.07.20.

 ( 732 )  Dr. Sári Szilvia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Aláírókönyvek, emlékkönyvek; asztali határidőnaplók; asztali határidőnaptárak; asztali naplók; asztali
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naptárak; címkék, matricák; előjegyzési naptárak; éves naptár; falinaptárak; festmények; festmények és

kalligráfiai munkák; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások;

grafikus rajzok; képek; művészeti grafikai nyomatok; művészi képek; művészi lenyomatok; rajzok;

vízfestmények, akvarellek; grafikák; határidőnaplók; határidőnaplók, előjegyzési naptárak; határidőnaplók

[nyomdaipari termékek]; jegyzetfüzetek, kézírásos naplók; kollázsok; matricák; napi tervezőnaptárak; naptárak;

nyomatok képek formájában; nyomtatott naptárak; nyomtatott vizuális anyagok; színező könyvek;

 színezőkönyvek felnőtteknek; tervezők, naptárak [nyomtatványok].

 ( 111 )  233.783

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02073

 ( 220 )  2020.07.20.

 ( 732 )  Nutrimind Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Mind Complex

 ( 511 ) 5    Aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok;

antioxidáns kiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség

javítására; étrend-kiegészítők sportolók számára; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógynövényi

forrásokból származó antioxidánsok; humán étrendkiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; növényi

kiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; B-vitamin készítmények;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; L-karnitin fogyókúrához.

 ( 111 )  233.784

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 01881

 ( 220 )  2020.07.01.

 ( 732 )  WEST HUNGÁRIA BAU Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  DR.BÍRÓ ÁDÁM Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.
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  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  233.785

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02371

 ( 220 )  2020.08.11.

 ( 732 )  Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Minaro

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

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  233.786

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02536

 ( 220 )  2020.08.27.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részsvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest

 ( 541 )  Nyerő Páros

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér
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biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti

értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video

 on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

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

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

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

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;
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szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  233.787

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02715

 ( 220 )  2020.09.11.

 ( 732 )  Optimális Biztosítási Portfólió Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ALMA

 ( 511 )   36    Biztosítás.

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

 minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  233.788

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02716

 ( 220 )  2020.09.11.

 ( 732 )  Optimális Biztosítási Portfólió Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ALMA - Alkuszszolgáltatási és Minőségbiztosítási Automata

 ( 511 )   36    Biztosítás.

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

 minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  233.789

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02723

 ( 220 )  2020.09.11.

 ( 732 )  Wilhelm Norbert, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  233.800

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02364

 ( 220 )  2020.08.10.

 ( 732 )  dr. Sipos Ádám Ferenc, Miskolc (HU)

 ( 541 )  JEANS CLUB
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  233.802

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02369

 ( 220 )  2020.08.11.

 ( 732 )  Nyári Fruzsina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fori Hajnal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Játékfelszerelések kölcsönzése; sportfelszerelések kölcsönzése a járművek kivételével; audioberendezések

kölcsönzése; egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés;

játékkölcsönzés; know-how átadása (képzés); szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; tolmács

 szolgáltatások; videorögzítés.

 ( 111 )  233.803

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02370

 ( 220 )  2020.08.11.

 ( 732 )  Red Martys Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rafay Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bárszolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok;

 kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak.

 ( 111 )  233.804

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02372

 ( 220 )  2020.08.11.

 ( 732 )  Dehghani-Kiss Györgyi Rita, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Petricsevics Milán, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás biztosítása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások;

 előadások szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 ( 111 )  233.806

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02375

 ( 220 )  2020.08.11.

 ( 732 )  Kálóczi Imre, Budaörs (HU)
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 ( 740 )  Dr. Mikecz András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Dekorációs hűtőmágnesek; hűtőmágnesek.

 16    Képeslapok, levelezőlapok; noteszok; ajándéktáskák, szatyrok papírból; bevásárlószatyor, táska; plakátok,

 transzparensek papírból.

 20    Fa- vagy műanyaghirdetmények, plakátok; makettfigurák [dísztárgyak] műanyagból; makettfigurák

 [dísztárgyak] fából; méretarányos makettek, modellek [dísztárgyak] műanyagból.

  21    Bögrék, korsók.

  24    Textilek, textíliák lakberendezéshez.

  25    Férfi, női és gyermekruházat; kesztyűk; nyaksálak [ruházat]; ruházat (bőr-); vászonruházat.

  26    Kitűzők, jelvények.

  35    Kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz.

  36    Szálláshelyek nyújtása; műtárgyak értékbecslése; műtárgyak értékbecslésével kapcsolatos tájékoztatás.

  39    Városnézés [turizmus].

 41    Múzeumi kiállítások; múzeumi kurátorok szolgáltatásai; múzeumi létesítmények és szolgáltatások

biztosítása; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása bemutatókhoz; múzeumi létesítmények

üzemeltetése; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi szolgáltatások;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; múzeumok vezetése; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; fényképészeti

filmvágás; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártási szolgáltatások;

video- és dvd-filmgyártás; szórakoztatási célú filmgyártás; filmszerkesztés, vágás; hang-, film-, video-, és

 televíziós stúdió szolgáltatások; oktatási filmek gyártása.

  42    Műtárgyak, művészeti alkotások eredetiségvizsgálata.

  43    Szállodák, szállók, panziók, üdülő és turistaszálláshelyek; üdülési szálláshelyek biztosítása.

 ( 111 )  233.807

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02062

 ( 220 )  2020.07.17.

 ( 732 )  Horváthné Molnár Gabriella, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AMELISZ

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; állatsamponok [nem gyógyszeres

állatkozmetikai készítmények]; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; ámbra [illatszer]; ammónia

[tisztítószer]; antisztatikus szárítólapok; antisztatikus termékek háztartási használatra; arcpúder; aromatikus

anyagok [esszencia olajok]; bajuszviaszok; basma [kozmetikai színező]; bergamottolaj; borotválkozás utáni

arcszeszek; borotvaszappan; borotvaszíj paszták; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő

krémek; bőrkonzerváló szerek [fényesítők, fényezők]; cédrusolaj; cipészviasz; cipőkrémek; cipő viaszok, waxok;

csillagánizs esszencia; csiszolókő; csiszolópapír; csiszolóvászon; csúszásgátló folyadékok padlókhoz;

csúszásgátló viasz padlókhoz; dekormatricák kozmetikai használatra; dezodoráló szappan; dezodorok emberi

használatra vagy állatoknak; dezodorok házi kedvenceknek; dobozos sűrített levegő tisztítási és portalanítási

célokra; dörzsölő szerek; esszenciális citromolaj; esszenciális olajok; éterikus esszenciák; fajdbogyó olaj; fehérítő

készítmények [színtelenítők] háztartási célokra; fehérítő sók, fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai

használatra; fehérítő szóda; fényezőszerek bútorokhoz és padlóhoz; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő

krémek és zselék; fogkrémek; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; folteltávolító, folttisztító

készítmények; folyékony latex testfesték kozmetikai célokra; fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölők;

gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; habkő, horzsakő; hajápoló folyadékok;
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hajbalzsamok; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; henna [kozmetikai festék];

hidrogén-peroxid kozmetikai célokra; hintőpor, pipere célokra; hüvelyöblítő készítmények személyes higiéniai

vagy dezodorálási célra [piperecikkek]; illatosított fa; illatszer készítmények; ízesítők, aromák italokhoz

 [illóolajok]; ízesítők, aromák süteményekhez [illóolajok].

 44    Állatápolási szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások; állatok bérbeadása kertészeti célra; állatok

jelenlétével megvalósuló terápiás szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás

szolgáltatások; beszédterápia; betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; egészségfürdő szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; faiskolák,

csemetekertek; fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére; fasebészet; fizioterápia, fizikoterápia; fodrászat;

fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gazdálkodás (állatok); gyantás szőrtelenítés; gyógyszerek elkészítéséhez

kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; gyomirtás; hajbeültetés; hajformázó

berendezések bérbeadása; hospice ellátás, elfekvők; humán szövetbank-szolgáltatások; in vitro [testen kívüli

mesterséges] megtermékenyítési szolgáltatások; kábítószerfüggő betegek rehabilitációja; kaptárak bérbeadása;

kártevőirtási szolgáltatások a mezőgazdaság, az akvakultúra, a kertészet és az erdészet számára; kertészeti

szolgáltatások; kiropraktika; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; konzultáció a szőlőművelés területén;

kórházak; koszorúkészítés; közfürdők higiéniai célokra; látogató ápolói szolgáltatások; manikűr; masszázs;

mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; mezőgazdasági eszközök kölcsönzése; mezőgazdasági,

vízművelési, kertészeti és erdészeti féregirtás; növénytermesztés; optikusok szolgáltatásai; orvosi berendezések

kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és

kezelési célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi tanácsadás fogyatékkal

élők számára; otthonok lábadozók utókezelésére; pázsitgondozás; plasztikai sebészet; pszichológus

[szolgáltatások]; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások;

 szanatóriumok.

 ( 111 )  233.826

 ( 151 )  2021.03.05.

 ( 210 )  M 20 02149

 ( 220 )  2020.07.24.

 ( 732 )  SALVUS Kft., Pilisszentiván (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Ásványvíz-sók; diétás italok gyógyászati célokra; gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyhatású

készítmények embereknek; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; táplálkozási kiegészítők; a

szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; diétás

ételkészítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítő italok; étrend-kiegészítők gyógyászati célokra;

folyékony étrend-kiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; ásványvizek

 gyógyászati célra.

 ( 111 )  233.827

 ( 151 )  2021.03.05.

 ( 210 )  M 20 02330

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  Bene Barnabás, Kővágószőlős (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  1    Ingatlanok generálkivitelezése, felújítása.

 36    Állandó szállásadás; állandó szálláshelyek nyújtása; apartmanok bérbeadásának ügyintézése; bérházak

kezelése; építkezésekhez szükséges finanszírozásokkal kapcsolatos ügyintézés; épületek adásvételével

kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületkezelés; épületkomplexumokkal kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez; föld ingatlan kezelés; földvásárlási

szolgáltatások; időmegosztásos ingatlanok kezelése; ingatlan adminisztráció; ingatlan bérbeadási szolgáltatások;

ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi szolgáltatások]; ingatlan- és vagyonkezelési

szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanfejlesztési

projektek finanszírozása; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlanirodák [apartmanok]; ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai

épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanmenedzsment; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás;

ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok kezelése és értékbecslése;

ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások megbízásából]; ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése;

ingatlanok vásárlása [mások számára]; ingatlanok vásárlása mások nevében; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos

szaktanácsadás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlanokkal kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanokkal

kapcsolatos pénzügyi brókeri szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; ingatlanokra

vonatkozó záloghitel szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanszerzéshez

kapcsolódó kutatási szolgáltatások; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantulajdon

vagyonkezelése; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások;

ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki tevékenység;

ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával

kapcsolatosan; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás;

ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; interneten keresztül történő ingatlanügyekkel

kapcsolatos tájékoztatás; ipari létesítményekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; irodai helyiségekkel

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlan kezelés; kereskedelmi ingatlanokkal

 foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások.

 ( 111 )  233.828

 ( 151 )  2021.03.05.

 ( 210 )  M 20 02511

 ( 220 )  2020.08.26.

 ( 732 )  Bodnár Attila, Bük (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Audio CD lemezek; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; DVD-k; műsoros DVD-k; zenét tartalmazó

 DVD-k.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  233.829

 ( 151 )  2021.03.05.

 ( 210 )  M 20 02865

 ( 220 )  2020.09.24.

 ( 732 )  Farkas Izsák, Érd (HU)

 ( 541 )  FollowTheViolin

 ( 511 ) 9    Zenei videofelvételek; zenei hangfelvételek; letölthető zenei hangfelvételek; audiovizuális felvételek;

 internetről letölthető digitális zene; zenét tartalmazó CD-k.
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 41    Zeneszerzés; zene rögzítése; zenés szórakoztatás; zenei előadás; zenei produkciók; zenés koncertek;

zeneátírási szolgáltatások; élő zeneműsorok; élő zene szolgáltatása; élő zenekari előadások; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; az interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása;

 hang- és videofelvételek készítése.

 ( 111 )  233.830

 ( 151 )  2021.03.05.

 ( 210 )  M 20 02870

 ( 220 )  2020.09.25.

 ( 732 )  Sajószentpéter Városi Önkormányzat, Sajószentpéter (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  233.831

 ( 151 )  2021.03.05.

 ( 210 )  M 20 02876

 ( 220 )  2020.09.26.

 ( 732 )  Herczeg Attila, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; kávé őrölt formában; kávébab; kávékeverékek; koffeinmentes kávék; koffeinmentes kávé; őrölt kávé;

 pörkölt kávébab; szemes kávék; ízesített kávék.

 ( 111 )  233.839

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 02111

 ( 220 )  2020.07.22.

 ( 732 )  Vermes Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  NAGY Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  Dokumatik

 ( 511 )   35    Segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében.

  42    Felhőalapú számítástechnika; szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 111 )  233.844

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 02470

 ( 220 )  2020.08.19.

 ( 732 )  WIM GROUP Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Loud & Proud

 ( 511 )   41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  233.858

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 02113

 ( 220 )  2020.07.22.

 ( 732 )  Baraksó Ákos, Budapest (HU)

 Kenyeres Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  233.860

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 02110

 ( 220 )  2020.07.22.

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin (IE)

 ( 740 )  Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RUPALUX

 ( 511 )  5    Antihisztamin; allergia elleni gyógyszer.

 ( 111 )  233.862

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 01932

 ( 220 )  2020.07.07.

 ( 732 )  Scudy Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  DR. Sztrókay Zsolt Ottó, BUDAPEST

 ( 541 )  Marketland

 ( 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.

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

 ( 111 )  233.865

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 00186

 ( 220 )  2020.01.22.

 ( 732 )  Dragon Krisztián, Zaandam (NL)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; bébiételek; étrend-kiegészítők állatok számára; fogászati

készítmények és árucikkek, gyógyhatású fogkrémek; egészségügyi készítmények és cikkek; fertőtlenítők és

fertőzésgátlók; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; higiéniás termékek nőknek; pelenkák csecsemőknek és

inkontinenciában szenvedőknek; gyógyszeres és fertőtlenítő szappanok és tisztítószerek; kártevőirtó

készítmények és cikkek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek; élő szervezetek és szövetek
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sebészeti célra, diagnosztikai készítmények és anyagok; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények;

 gyógyászati kötszerek és applikátorok; légillatosító és légfrissítő készítmények.

 ( 111 )  233.866

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 19 03303

 ( 220 )  2019.10.25.

 ( 732 )  VELION Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 541 )  tornádó elektromos kerékpár

 ( 511 )   12    Elektromos kerékpárok.

 ( 111 )  233.867

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 02474

 ( 220 )  2020.08.19.

 ( 732 )  WARNEX-GLOBAL Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  WARNEX

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 111 )  233.868

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 02302

 ( 220 )  2020.08.05.

 ( 732 )  Szatmár-Bereg Hungarikumaiért Egyesület, Jánkmajtis (HU)

 ( 740 )  Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  29    Almapüré; bogyós gyümölcsök, konzervált; tojások; csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica,

feldolgozott; csemegeuborka; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

szárított zöldségek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs csipsz;

gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;

gyümölcssaláták; ízesített mogyorók, diók; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított

gyümölcsök; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; padlizsánkrém; paradicsomlé főzéshez; pektin

táplálkozásra; préselt gyümölcspép; savanyú káposzta; savanyúságok; sültburgonya, chips; szárított zöldségek;

zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldségsaláták;

 zöldségvelőkrém; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; gyümölcsbefőttek; paradicsompüré.

 30    Almaszósz [ízesítők/fűszerek]; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek];

gyümölcsszószok; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok];

ketchup [szósz]; méhpempő; méz; paradicsomszósz; propolisz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások];

természetes édesítőszerek; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; csokoládé-bevonatú diófélék;

 szirupok és melasz.

 31    Friss zöldségek; burgonya, friss; diófélék [gyümölcsök]; fejes saláta, friss; friss gyümölcsök; friss gyümölcs

válogatás; uborka, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; borsó, friss; földimogyoró, friss; friss kerti gyógynövények;

 kukorica; mogyoró; növények.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; esszenciák

italok előállításához; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; méz alapú

alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szörpök italokhoz;

 szörpök limonádékhoz; üdítőitalok; zöldséglevek [italok].
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 33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; égetett szeszesitalok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; szeszes italok;

 cseresznyepálinka; aperitifek.

 ( 111 )  233.869

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 02301

 ( 220 )  2020.08.05.

 ( 732 )  Szatmár-Bereg Hungarikumaiért Egyesület, Jánkmajtis (HU)

 ( 740 )  Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Almapüré; bogyós gyümölcsök, konzervált; tojások; csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica,

feldolgozott; csemegeuborka; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

szárított zöldségek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs csipsz;

gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;

gyümölcssaláták; ízesített mogyorók, diók; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított

gyümölcsök; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; padlizsánkrém; paradicsomlé főzéshez; pektin

táplálkozásra; préselt gyümölcspép; savanyú káposzta; savanyúságok; sültburgonya, chips; szárított zöldségek;

zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldségsaláták;

 zöldségvelőkrém; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; gyümölcsbefőttek; paradicsompüré.

 30    Almaszósz [ízesítők/fűszerek]; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek];

gyümölcsszószok; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok];

ketchup [szósz]; méhpempő; méz; paradicsomszósz; propolisz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások];

természetes édesítőszerek; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; csokoládé-bevonatú diófélék;

 szirupok és melasz.

 31    Friss zöldségek; burgonya, friss; diófélék [gyümölcsök]; fejes saláta, friss; friss gyümölcsök; friss gyümölcs

válogatás; uborka, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; borsó, friss; földimogyoró, friss; friss kerti gyógynövények;

 kukorica; mogyoró; növények.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; esszenciák

italok előállításához; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; méz alapú

alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szörpök italokhoz;

 szörpök limonádékhoz; üdítőitalok; zöldséglevek [italok].

 33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; égetett szeszesitalok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; szeszes italok;

 cseresznyepálinka; aperitifek.

 ( 111 )  233.870

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 02303

 ( 220 )  2020.08.05.

 ( 732 )  Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)

 ( 541 )  Mystic

 ( 511 )  34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok
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 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 111 )  233.873

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 02290

 ( 220 )  2020.08.04.

 ( 732 )  Judik Csaba, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  JÓBARÁT

 ( 511 )  29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; fokhagymás vajak; kevert vaj; vaj; vajkrém; alacsony

zsírtartalmú sajtok; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; érlelt sajtfélék; fehér lágy sajtok; feldolgozott sajtok; friss

fehér puha sajtok; friss (nem érlelt) sajt; friss, nem érlelt sajtok; friss sajt; füstölt sajt; fűszereket tartalmazó

sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok; kecsketejből készült sajt; kemény sajt; kenhető sajtok; lágy sajtok;

penésszel érlelt sajt; puhára érlelt sajt; reszelt sajt; sajtfondü; sajtkeverék; sajtkeverékek; sajtmártások; sajtok;

sajtok mártás formájában; sajttermékek; alacsony zsírtartalmú joghurtok; gyümölcsízű joghurtok; ízesített

joghurtok; joghurt; joghurt desszertek; joghurtalapú italok; joghurtból készült italok; joghurtok; kecsketejből

készült joghurtok; túró; túrókészítmények; magas zsírtartalmú tejszín; tejszín; tejszín [tejtermékek]; tejföl;

alacsony zsírtartalmú tejtermékekből készült szendvicskrémek; aludttej, alvadt tej; csokoládéval ízesített tejalapú

italok; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; főként tejet tartalmazó tejes italok; fölözött tej; ízesített

tej; ízesített tejitalok; kakaóízű tejitalok; kakaós tejitalok; kávét tartalmazó tejalapú italok; kefir [tejes ital]; magas

fehérjetartalmú tej; magas tejtartalmú tejes italok; sűrített tej; tej; tejalapú italok; tejből készült italok; tejes italok;

 tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejitalok; tejtermékalapú szendvicskrémek; tejtermékek.

 ( 111 )  233.875

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 02122

 ( 220 )  2020.07.23.

 ( 732 )  OKTAÉDER '96 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  ERFER

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 111 )  233.876

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 02291

 ( 220 )  2020.08.04.

 ( 732 )  Judik Csaba, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  CSAVARGÓ

 ( 511 )  29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; kevert vaj; fokhagymás vajak; vaj; vajkrém; sós vajak; tisztított

vaj; vajkészítmények; sajtok szarvasgombával; alacsony zsírtartalmú sajtok; cottage cheese [túrószerű sajtfajta];

érlelt sajtfélék; fehér lágy sajtok; feldolgozott sajtok; friss fehér puha sajtok; friss (nem érlelt) sajt; friss, nem

érlelt sajtok; friss sajt; füstölt sajt; fűszereket tartalmazó sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok; kecsketejből

készült sajt; kemény sajt; kenhető sajtok; lágy sajtok; penésszel érlelt sajt; puhára érlelt sajt; reszelt sajt;

sajtkeverék; sajtkeverékek; sajtmártások; sajtok; sajtok mártás formájában; sajtporok; sajttermékek; alacsony

zsírtartalmú joghurtok; gyümölcsízű joghurtok; ízesített joghurtok; joghurt; joghurt desszertek; joghurtalapú

italok; joghurtból készült italok; joghurtok; kecsketejből készült joghurtok; magas zsírtartalmú tejszín; tejalapú

tejszínhab öntetek; tejszín; tejszín [tejtermékek]; tejszínhab; tejszínhabok; tejföl; alacsony zsírtartalmú

tejtermékekből készült szendvicskrémek; aludttej, alvadt tej; csokoládéval ízesített tejalapú italok; erjesztett tej;

erjesztett tejes italok étkezési célokra; főként tejet tartalmazó tejes italok; fölözött tej; gyümölcslevet tartalmazó
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tejalapú italok; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; hűtött tejalapú desszertek; ízesített tej; ízesített tejitalok; ízesített

tejpor italok készítéséhez; kakaóízű tejitalok; kakaós tejitalok; kávét tartalmazó tejalapú italok; kefir [tejes ital];

krémpor [tejtermékek]; magas fehérjetartalmú tej; magas tejtartalmú tejes italok; tej; tejalapú desszertek; tejalapú

italok; tejalapú mártások; tejből készült italok; tejes italok; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejitalok; tejpor;

tejpor étkezési célokra; tejpor italokhoz; tejtermékalapú szendvicskrémek; tejtermékek; tejtermékekből készült

 italok.

 ( 111 )  233.877

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 02292

 ( 220 )  2020.08.04.

 ( 732 )  JK ENERGY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez.

  40    Áram előállítás napenergiából.

  42    Energiatakarékossági tanácsadás.

 ( 111 )  233.878

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 02295

 ( 220 )  2020.08.05.

 ( 732 )  VINODENT Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, Mohács (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Róbert, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  233.880

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 01933

 ( 220 )  2020.07.07.

 ( 732 )  Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Király Valéria, Budapest

 ( 541 )  MPL Csomagautomata

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  233.881

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 01931

 ( 220 )  2020.07.07.

 ( 732 )  Bagi Béla Krisztián, Adács (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  37    Vízvezeték-szerelés; vízvezeték-szerelés, gáz és víz bevezetése; központi fűtés üzembe helyezése; központi

fűtés rendszerek üzembe helyezése; központi fűtés beszerelése; fűtéstechnikai szolgáltatások; fűtési rendszerek

karbantartása és javítása; csőszerelési szolgáltatások; csatornajavítási szolgáltatások; csatornázási rendszerek

javítása; csatornázási, szennyvízelvezetési szolgáltatások; csatornafektetéssel kapcsolatos földalatti építési

munkák; gázvezetékek telepítése; gázellátó rendszerek javítása; gázellátó hálózattal, gázvezetékekkel kapcsolatos

földalatti építési munkák; gázellátó csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; gázellátásra és -elosztásra

szolgáló berendezések üzembe helyezése; gáz- és vízvezetékek beszerelése; gázszállító csővezeték hálózatok

 létesítése.

A rovat 131 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 18 03814

 ( 220 ) 2018.12.19.

 ( 731 )  Szarvasi Háztartásigép Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   21    Kávéfőzők, nem elektromos.

 ( 210 ) M 20 01423

 ( 220 ) 2020.05.24.

 ( 731 )  Horváth Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 232.215

 ( 732 ) Black Care Kft., Budapest (HU)

 ( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  113.166

 ( 732 )  Electrolux Home Products, Inc., Charlotte, North Carolina (US)

 ( 111 )  113.603

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

 ( 111 )  113.725

 ( 732 )  Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, New York, New York 10118 (US)

 ( 111 )  113.726

 ( 732 )  Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova, New York, New York 10118 (US)

 ( 111 )  113.795

 ( 732 )  Vink Chemicals GmbH & Co. KG, Kakenstorf (DE)

 ( 111 )  114.184

 ( 732 )  Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)

 ( 111 )  114.195

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

 ( 111 )  114.197

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

 ( 111 )  114.260

 ( 732 )  Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)

 ( 111 )  114.274

 ( 732 )  TORAY KABUSHIKI KAISHA, Chuo-ku, Tokyo (JP)

 ( 111 )  114.377

 ( 732 )  Fater S.p.A., Pescara (IT)

 ( 111 )  114.422

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

 ( 111 )  122.912

 ( 732 )  Iconix Europe LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  122.921

 ( 732 )  The Gillette Company LLC, Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  123.010

 ( 732 )  Ricoh Co. Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  123.019

 ( 732 ) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Irving

 (US)
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 ( 111 )  123.020

 ( 732 ) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Irving

 (US)

 ( 111 )  123.663

 ( 732 )  Emery Oleochemicals GmbH, Düsseldorf (DE)

 ( 111 )  130.841

 ( 732 )  NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  131.843

 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  132.061

 ( 732 )  FOTEX HOLDING Európai Részvénytársaság, Luxembourg 2222 (LU)

 ( 111 )  132.856

 ( 732 )  TEQUILA CUERVO, S.A. de C.V.(Mexico törvényei szerint létesült vállalat), Tlaquepaque.Jalisco (MX)

 ( 111 )  132.984

 ( 732 )  Leung Kai Fook Medical Co. Pte. Ltd., Singapore (SG)

 ( 111 )  133.187

 ( 732 )  Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Berkshire (GB)

 ( 111 )  133.261

 ( 732 )  Wyeth Holdings LLC, New York (US)

 ( 111 )  133.612

 ( 732 )  Funai Electric Co. Ltd., Daito-shi, Osaka-fu (JP)

 ( 111 )  133.681

 ( 732 )  GAP (ITM) INC. (California államban bejegyzett cég), San Francisco, California (US)

 ( 111 )  133.744

 ( 732 )  AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

 ( 111 )  133.933

 ( 732 )  BANANA REPUBLIC (ITM) INC., San Francisco, California (US)

 ( 111 )  134.415

 ( 732 )  Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)

 ( 111 )  134.417

 ( 732 )  Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)

 ( 111 )  140.263

 ( 732 )  FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd., HM11 Hamilton (BM)

 ( 111 )  165.320

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  165.321

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

 ( 111 )  165.324

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

 ( 111 )  165.326

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

 ( 111 )  165.332

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

 ( 111 )  166.916

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

 ( 111 )  166.990

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

 ( 111 )  167.209

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

 ( 111 )  167.211

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

 ( 111 )  167.551

 ( 732 )  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

 ( 111 )  167.826

 ( 732 )  Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  167.914

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

 ( 111 )  168.276

 ( 732 )  AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  168.363

 ( 732 )  DYNASTY FOOTWEAR, Ltd., El Segundo, Kalifornia (US)

 ( 111 )  168.529

 ( 732 )  LANCELOT Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  168.619

 ( 732 )  Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

 ( 111 )  168.784

 ( 732 )  Miholics László, Röszke (HU)

 ( 111 )  168.923

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  169.103
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 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.157

 ( 732 )  GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.457

 ( 732 )  JÁSZ-TÉSZ Térségi Zöldség-gyümölcs Termelő és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagyréde (HU)

 ( 111 )  169.602

 ( 732 )  RELX Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  169.681

 ( 732 )  Günzer Zoltán, Villány (HU)

 ( 111 )  169.692

 ( 732 )  Kovács László, Szentendre (HU)

 ( 111 )  169.694

 ( 732 )  SANDOZ Hungária Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.716

 ( 732 )  GANT AB, Stockholm (SE)

 ( 111 )  169.947

 ( 732 )  MARGARÉTA KÁVÉHÁZ Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  170.462

 ( 732 )  Ford Motor Company, Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  170.467

 ( 732 )  JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Whitley, Coventry (GB)

 ( 111 )  170.521

 ( 732 )  LG Electronics Inc., Szöul (KR)

 ( 111 )  170.529

 ( 732 )  LG Electronics Inc., Szöul (KR)

 ( 111 )  170.601

 ( 732 )  Soproni Annabella 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni Eszter 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni József 1/3, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  170.603

 ( 732 )  Soproni Annabella 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni Eszter 1/3, Gödöllő (HU)

 Soproni József 1/3, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  170.614

 ( 732 )  MIDEA GROUP CO., LTD., Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong Province (CN)
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 ( 111 )  170.680

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  170.719

 ( 732 )  ViiV Healthcare Company, Wilmington, Delaware 19808 (US)

 ( 111 )  170.870

 ( 732 )  Emerson Electric Co. (Missouri államban bejegyzett cég), St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  170.871

 ( 732 )  H-D U.S.A., LLC, Milwaukee (US)

 ( 111 )  170.874

 ( 732 )  H-D U.S.A., LLC, Milwaukee (US)

 ( 111 )  170.875

 ( 732 )  H-D U.S.A., LLC, Milwaukee (US)

 ( 111 )  170.876

 ( 732 )  H-D U.S.A., LLC, Milwaukee (US)

 ( 111 )  170.878

 ( 732 )  H-D U.S.A., LLC, Milwaukee (US)

 ( 111 )  170.881

 ( 732 )  H-D U.S.A., LLC, Milwaukee (US)

 ( 111 )  170.883

 ( 732 )  H-D U.S.A., LLC, Milwaukee (US)

 ( 111 )  170.886

 ( 732 )  Amgen Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Thousand Oaks, Kalifornia (US)

 ( 111 )  171.032

 ( 732 ) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Akron, Ohio

 (US)

 ( 111 )  171.035

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Szöul (KR)

 ( 111 )  171.258

 ( 732 )  Emerson Electric Co. (Missouri államban bejegyzett cég), St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  171.264

 ( 732 )  Emerson Electric Co. (Missouri államban bejegyzett cég), St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  171.265

 ( 732 )  Emerson Electric Co. (Missouri államban bejegyzett cég), St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  171.266

 ( 732 )  Emerson Electric Co. (Missouri államban bejegyzett cég), St. Louis, Missouri (US)
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 ( 111 )  171.267

 ( 732 )  Emerson Electric Co. (Missouri államban bejegyzett cég), St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  171.269

 ( 732 )  Emerson Electric Co. (Missouri államban bejegyzett cég), St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  171.270

 ( 732 )  Emerson Electric Co. (Missouri államban bejegyzett cég), St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  171.272

 ( 732 )  Emerson Electric Co. (Missouri államban bejegyzett cég), St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  171.779

 ( 732 )  Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  171.787

 ( 732 )  Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  171.794

 ( 732 )  Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  171.878

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.148

 ( 732 )  Thai Preserved Food Factory Co., Ltd., Nakhon Pathom (TH)

 ( 111 )  172.150

 ( 732 )  Thai Preserved Food Factory Co., Ltd., Nakhon Pathom (TH)

 ( 111 )  172.592

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.800

 ( 732 )  Monsanto Technology LLC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  172.901

 ( 732 )  Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

 ( 111 )  173.209

 ( 732 ) EL-KALLASSY TRADING CORPORATION (SAL) (KALLASI TRADING CORPORATION S.A.L.), Aoucar,

 Metn (LB)

 ( 111 )  173.319

 ( 732 )  Emerson Electric Co. (Missouri államban bejegyzett cég), St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  173.379

 ( 732 )  FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  173.382

 ( 732 )  Bayer Consumer Care AG,, Basel (CH)
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 ( 111 )  173.507

 ( 732 )  CRYOVAC, INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Charlotte, North Carolina (US)

 ( 111 )  173.528

 ( 732 )  CRYOVAC, INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Charlotte, North Carolina (US)

 ( 111 )  173.754

 ( 732 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  173.755

 ( 732 )  Research Engineering and Manufacturing Inc. (Rhode Island-en bejegyzett cég), Middletown, Rhode Island (US)

 ( 111 )  173.757

 ( 732 )  Research Engineering and Manufacturing Inc. (Rhode Island-en bejegyzett cég), Middletown, Rhode Island (US)

 ( 111 )  173.845

 ( 732 )  Research Engineering and Manufacturing Inc. (Rhode Island-en bejegyzett cég), Middletown, Rhode Island (US)

 ( 111 )  173.895

 ( 732 )  Budapesti Rendőr-Főkapitányság, Budapest (HU)

 ( 111 )  174.173

 ( 732 )  Emerson Electric Co. (Missouri államban bejegyzett cég), St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  174.388

 ( 732 )  Recordati Ireland Limited, Ringaskiddy, Co. Cork (IE)

 ( 111 )  174.757

 ( 732 )  Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin Seiki Co., Ltd.), Kariya-shi, Aichi-ken (JP)

 ( 111 )  174.772

 ( 732 )  Emerson Electric Co. (Missouri államban bejegyzett cég), St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  175.450

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  175.451

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  176.362

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  176.363

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  176.792

 ( 732 )  1872 HOLDINGS, V.O.F., Road Town/Tortola, British Virgin Islands (GB)

 ( 111 )  176.793

 ( 732 )  1872 HOLDINGS, V.O.F., Road Town/Tortola, British Virgin Islands (GB)

 ( 111 )  176.794
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 ( 732 )  1872 HOLDINGS, V.O.F., Road Town/Tortola, British Virgin Islands (GB)

 ( 111 )  177.310

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  177.984

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  181.259

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  186.767

 ( 732 )  EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.769

 ( 732 )  Gold Record Music Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.856

 ( 732 )  Resdevco Ltd., Jerusalem 91033 (IL)

 ( 111 )  203.067

 ( 732 )  Brayer Ildikó Hajnalka, Fót (HU)

 ( 111 )  203.192

 ( 732 )  Atoll Technologies Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.360

 ( 732 )  MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC, Fayetteville, North Carolina (US)

 ( 111 )  203.707

 ( 732 )  Schóbert Réka, Szentendre (HU)

 ( 111 )  203.948

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.949

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.964

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.032

 ( 732 )  Margarete Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.040

 ( 732 )  Soós Sándor Zoltán, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.041

 ( 732 )  Soós Sándor Zoltán, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.062

 ( 732 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)
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 ( 111 )  204.078

 ( 732 )  AVE Ásványvíz Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  204.111

 ( 732 )  Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.118

 ( 732 )  Ji Guang Zhong, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.188

 ( 732 )  Tenaris Connections BV, Amsterdam (NL)

 ( 111 )  204.189

 ( 732 )  Kárpáthegyi Péter, Vál (HU)

 ( 111 )  204.190

 ( 732 )  EFS Euro Food Services Kft., Tahitótfalu külterület (HU)

 ( 111 )  204.213

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Al Rotterdam (NL)

 ( 111 )  204.242

 ( 732 )  Margarete Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.289

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  204.304

 ( 732 )  UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  204.311

 ( 732 )  Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)

 ( 111 )  204.323

 ( 732 )  KRILA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.329

 ( 732 )  International Data Group, Inc., Needham (US)

 ( 111 )  204.336

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

 ( 111 )  204.357

 ( 732 )  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak (HU)

 ( 111 )  204.478

 ( 732 )  Tenaris Connections BV, Amsterdam (NL)

 ( 111 )  204.504

 ( 732 )  Ipoly Cipőgyár Kft., Balassagyarmat (HU)
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 ( 111 )  204.592

 ( 732 )  The Dow Chemical Company, Midland, Michigan (US)

 ( 111 )  204.595

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.720

 ( 732 )  ITAL-TÁR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.870

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.871

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.872

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.873

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.875

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.876

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.912

 ( 732 )  Abonett Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft., Abony (HU)

 ( 111 )  205.023

 ( 732 )  Frittmann István 1/2, Soltvadkert (HU)

 Frittmann János Gyula 1/2, Soltvadkert (HU)

 ( 111 )  205.026

 ( 732 )  Cargill, Incorporated, Wayzata, Minnesota (US)

 ( 111 )  205.040

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

 ( 111 )  205.041

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

 ( 111 )  205.043

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

 ( 111 )  205.044

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

 ( 111 )  205.083

 ( 732 )  STARBUCKS CORPORATION, Seattle Washington 98134 (US)
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 ( 111 )  205.090

 ( 732 )  PICK-UP Kft., Komárom (HU)

 ( 111 )  205.166

 ( 732 )  Procter & Gamble International Operation SA, Petit-Lancy (CH)

 ( 111 )  205.319

 ( 732 )  Lukács Éva, Dunaújváros (HU)

 ( 111 )  205.326

 ( 732 )  Abonett Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft., Abony (HU)

 ( 111 )  205.377

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 111 )  205.395

 ( 732 )  Zorányi György, Törökbálint (HU)

 ( 111 )  205.450

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.501

 ( 732 )  Saint-Gobain Hungary Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 111 )  205.522

 ( 732 )  INNOCENTER Nonprofit Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  205.647

 ( 732 )  Sano-Brunos Enterprises Ltd., Hod Hasharon (IL)

 ( 111 )  205.649

 ( 732 )  Sano-Brunos Enterprises Ltd., Hod Hasharon (IL)

 ( 111 )  205.650

 ( 732 )  Sano-Brunos Enterprises Ltd., Hod Hasharon (IL)

 ( 111 )  205.651

 ( 732 )  Sano-Brunos Enterprises Ltd., Hod Hasharon (IL)

 ( 111 )  205.652

 ( 732 )  Sano-Brunos Enterprises Ltd., Hod Hasharon (IL)

 ( 111 )  205.684

 ( 732 )  PROCONTROL Elektronika Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  205.727

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.748

 ( 732 )  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.950
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 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós zártkörűen működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.978

 ( 732 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.165

 ( 732 )  Tempo Uno Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.190

 ( 732 )  Sano-Brunos Enterprises Ltd., Hod Hasharon (IL)

 ( 111 )  206.260

 ( 732 )  SCHOCO BON Édesség Nagykereskedés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  206.497

 ( 732 )  Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, New York (US)

 ( 111 )  206.681

 ( 732 )  PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.682

 ( 732 )  PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.837

 ( 732 ) Comedy Partners, a partnership organized under the law of New York having as partner(s) VIACOM

INTERNATIONAL INC. (a Delaware Corporation) and VIACOM HEARTY HA! HA! LLC (a Delaware

 Limited Liability Company), New York, NY (US)

 ( 111 )  207.221

 ( 732 )  Drivingcamp Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Zsámbék (HU)

 ( 111 )  211.928

 ( 732 )  PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  215.823

 ( 732 )  Pizza Kings Express Kft., Budapest (HU)

A rovat 198 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  113.795

 ( 732 )  Vink Chemicals GmbH & Co. KG, Kakenstorf (DE)

 ( 111 )  114.997

 ( 732 )  Vink Chemicals GmbH & Co. KG, Kakenstorf (DE)

 ( 111 )  119.544

 ( 732 )  Caola Invest Kft., Diósd (HU)

 ( 111 )  134.594

 ( 732 )  Bumble Bee Foods,LLC, San Diego, California (US)

 ( 111 )  150.790

 ( 732 )  Evans Retail Limited, London (GB)

 ( 111 )  150.791

 ( 732 )  Dorothy Perkins Trading Limited, London (GB)

 ( 111 )  159.529

 ( 732 )  Certmark Holding Co. Ltd., Toronto (CA)

 ( 111 )  167.412

 ( 732 )  JAS Worldwide Management, Inc., Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  177.223

 ( 732 )  PAUL FRANK LIMITED, Wanchai (HK)

 ( 111 )  177.319

 ( 732 )  PAUL FRANK LIMITED, Wanchai (HK)

 ( 111 )  177.536

 ( 732 )  PAUL FRANK LIMITED, Wanchai (HK)

 ( 111 )  180.188

 ( 732 )  PAUL FRANK LIMITED, Wanchai (HK)

 ( 111 )  182.172

 ( 732 )  PAUL FRANK LIMITED, Wanchai (HK)

 ( 111 )  182.173

 ( 732 )  PAUL FRANK LIMITED, Wanchai (HK)

 ( 111 )  182.174

 ( 732 )  PAUL FRANK LIMITED, Wanchai (HK)

 ( 111 )  189.698

 ( 732 )  Ashley Furniture Industries, LLC, Wisconsin (US)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 5. szám, 2021.03.16.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M579



 ( 111 )  189.707

 ( 732 )  Ashley Furniture Industries, LLC, Wisconsin (US)

 ( 111 )  191.978

 ( 732 )  PAUL FRANK LIMITED, Wanchai (HK)

 ( 111 )  204.246

 ( 732 )  Gyógyszertár Management Kft., Csomád (HU)

 ( 111 )  205.790

 ( 732 )  WEINHAUS KFT., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.924

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.550

 ( 732 )  MB ELIT ELEGANCE Service Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.623

 ( 732 )  "MEDINA TOURS" Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.840

 ( 732 )  MB ELIT ELEGANCE Service Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.807

 ( 732 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.809

 ( 732 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.890

 ( 732 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.891

 ( 732 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.892

 ( 732 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.600

 ( 732 )  Soffass S.p.A., Porcari, Lucca (IT)

 ( 111 )  213.926

 ( 732 )  MB ELIT ELEGANCE Service Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  216.623

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  217.935

 ( 732 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  218.803

 ( 732 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.808

 ( 732 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.815

 ( 732 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.634

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  221.326

 ( 732 )  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC., Toronto, Ontario (CA)

 ( 111 )  221.660

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.839

 ( 732 )  Tóth Károly, Debrecen (HU)

 ( 111 )  223.868

 ( 732 )  SZOLEFUND Kft., Szolnok (HU)

 ( 111 )  224.689

 ( 732 )  SZOLEFUND Kft., Szolnok (HU)

 ( 111 )  227.965

 ( 732 )  Teva Pharmaceuticals International GmbH, Jona (CH)

 ( 111 )  228.727

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  228.728

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  228.814

 ( 732 )  KUSTÁNY LAKÓPARK Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Külsősárd (HU)

 ( 111 )  229.141

 ( 732 )  Caola Invest Kft., Diósd (HU)

 ( 111 )  229.142

 ( 732 )  Caola Invest Kft., Diósd (HU)

 ( 111 )  229.377

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  230.066

 ( 732 )  Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU)

 ( 111 )  232.631

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 5. szám, 2021.03.16.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M581



 ( 732 )  Reza IP Holdings LLC, New York (US)

 ( 111 )  232.825

 ( 732 )  Aeron Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  233.367

 ( 732 )  Eat Real Ltd., Leicester (GB)

A rovat 53 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  114.377

 ( 732 )  Fater S.p.A., Pescara (IT)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  122.912

 ( 732 )  Iconix Europe LLC, New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  123.981

 ( 732 )  PHYLAZONIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  133.261

 ( 732 )  Wyeth Holdings LLC, New York (US)

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

 ( 111 )  170.680

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  172.148

 ( 732 )  Thai Preserved Food Factory Co., Ltd., Nakhon Pathom (TH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  172.150

 ( 732 )  Thai Preserved Food Factory Co., Ltd., Nakhon Pathom (TH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  172.800

 ( 732 )  Monsanto Technology LLC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), St. Louis, Missouri (US)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest

 ( 111 )  173.382

 ( 732 )  Bayer Consumer Care AG,, Basel (CH)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest

 ( 111 )  181.259

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
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 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  199.710

 ( 732 )  Phylazonit Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  201.850

 ( 732 )  Phylazonit Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  204.329

 ( 732 )  International Data Group, Inc., Needham (US)

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

 ( 111 )  205.377

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Király György szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 111 )  206.719

 ( 732 )  BNP Paribas Personal Finance, Paris (FR)

 ( 740 )  dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  213.043

 ( 732 )  United Fashion Group s.r.o., BratislavaNové mesto (SK)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  214.962

 ( 732 )  AGROVA Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  216.130

 ( 732 )  Agrova Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  222.372

 ( 732 )  TV2 Médiacsoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 19 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  114.377

 ( 732 )  Fater S.p.A., Pescara (IT)

 ( 111 )  122.912

 ( 732 )  Iconix Europe LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  123.981

 ( 732 )  PHYLAZONIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
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 ( 111 )  170.680

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  172.148

 ( 732 )  Thai Preserved Food Factory Co., Ltd., Nakhon Pathom (TH)

 ( 111 )  172.150

 ( 732 )  Thai Preserved Food Factory Co., Ltd., Nakhon Pathom (TH)

 ( 111 )  172.800

 ( 732 )  Monsanto Technology LLC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  181.259

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  199.710

 ( 732 )  Phylazonit Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  201.850

 ( 732 )  Phylazonit Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  202.856

 ( 732 )  Resdevco Ltd., Jerusalem 91033 (IL)

 ( 111 )  204.640

 ( 732 )  Csodasövény Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Keszthely (HU)

 ( 111 )  205.377

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 111 )  206.719

 ( 732 )  BNP Paribas Personal Finance, Paris (FR)

 ( 111 )  213.043

 ( 732 )  United Fashion Group s.r.o., BratislavaNové mesto (SK)

 ( 111 )  214.962

 ( 732 )  AGROVA Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  216.130

 ( 732 )  Agrova Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  222.372

 ( 732 )  TV2 Médiacsoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

A rovat 18 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  123.019
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 ( 732 ) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Irving

 (US)

 ( 111 )  123.020

 ( 732 ) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Irving

 (US)

 ( 111 )  132.061

 ( 732 )  FOTEX HOLDING Európai Részvénytársaság, Luxembourg 2222 (LU)

 ( 111 )  132.984

 ( 732 )  Leung Kai Fook Medical Co. Pte. Ltd., Singapore (SG)

 ( 111 )  133.261

 ( 732 )  Wyeth Holdings LLC, New York (US)

 ( 111 )  133.744

 ( 732 )  AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

 ( 111 )  139.602

 ( 732 ) AMERICAN AIRLINES, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), MD 8B 503, Fort Worth, TX

 (US)

 ( 111 )  141.687

 ( 732 ) AMERICAN AIRLINES, INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), MD 8B 503, Fort Worth, TX

 (US)

 ( 111 )  152.208

 ( 732 ) AMERICAN AIRLINES, INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), MD 8B 503, Fort Worth, TX

 (US)

 ( 111 )  152.550

 ( 732 )  American Airlines, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), MD 8B 503, Fort Worth, TX (US)

 ( 111 )  168.276

 ( 732 )  AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  168.923

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  169.716

 ( 732 )  GANT AB, Stockholm (SE)

 ( 111 )  170.062

 ( 732 )  Aderans Company Limited, Tokyo (JP)

 ( 111 )  170.065

 ( 732 )  Aderans Company Limited, Tokyo (JP)

 ( 111 )  170.462

 ( 732 )  Ford Motor Company, Dearborn, Michigan (US)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 5. szám, 2021.03.16.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M585



 ( 111 )  173.379

 ( 732 )  FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  173.507

 ( 732 )  CRYOVAC, INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Charlotte, North Carolina (US)

 ( 111 )  173.528

 ( 732 )  CRYOVAC, INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Charlotte, North Carolina (US)

 ( 111 )  175.450

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  175.451

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  176.362

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  176.363

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  177.310

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  177.984

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  186.296

 ( 732 )  Ford Motor Company, Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  194.591

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.879

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.067

 ( 732 )  Brayer Ildikó Hajnalka, Fót (HU)

 ( 111 )  203.360

 ( 732 )  MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC, Fayetteville, North Carolina (US)

 ( 111 )  204.078

 ( 732 )  AVE Ásványvíz Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  204.083

 ( 732 )  DUAL GLASS Kft., Kóka (HU)

 ( 111 )  204.188

 ( 732 )  Tenaris Connections BV, Amsterdam (NL)
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 ( 111 )  204.190

 ( 732 )  EFS Euro Food Services Kft., Tahitótfalu külterület (HU)

 ( 111 )  204.304

 ( 732 )  UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  204.329

 ( 732 )  International Data Group, Inc., Needham (US)

 ( 111 )  204.478

 ( 732 )  Tenaris Connections BV, Amsterdam (NL)

 ( 111 )  204.595

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.720

 ( 732 )  ITAL-TÁR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.319

 ( 732 )  Lukács Éva, Dunaújváros (HU)

 ( 111 )  205.501

 ( 732 )  Saint-Gobain Hungary Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 111 )  205.978

 ( 732 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.685

 ( 732 )  Vitézi Rend, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.768

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  213.560

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  215.341

 ( 732 )  Brayer Ildikó Hajnalka, Fót (HU)

 ( 111 )  215.823

 ( 732 )  Pizza Kings Express Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.170

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.689

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.690

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.691
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 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.014

 ( 732 )  American Airlines, Inc., MD 8B 503, Fort Worth, TX (US)

 ( 111 )  225.022

 ( 732 )  American Airlines, Inc., MD 8B 503, Fort Worth, TX (US)

 ( 111 )  225.060

 ( 732 )  Vitézi Rend, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.664

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.665

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.666

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  227.637

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  227.653

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  229.130

 ( 732 )  Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 60 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés

 ( 111 )  231.585

 ( 732 )  Lakk Nikolett, Székesfehérvár (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 20 02660

 ( 731 )  Csiha Elektronikai és Szoftverfejlesztő Kft. 100%, Szeged (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 20 02940

 ( 731 )  dr. Pesty László István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 20 02939

 ( 731 )  dr. Pesty László István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 20 00815

 ( 731 )  Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság, Albertirsa (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 88 00856

 ( 731 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 93 05773

 ( 731 ) AMERICAN AIRLINES, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), MD 8B 503, Fort Worth, TX

 (US)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 93 05774

 ( 731 ) AMERICAN AIRLINES, INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), MD 8B 503, Fort Worth, TX

 (US)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 97 01744

 ( 731 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 94 00918

 ( 731 ) AMERICAN AIRLINES, INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), MD 8B 503, Fort Worth, TX
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 (US)

 ( 740 )  Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 93 05772

 ( 731 )  American Airlines, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), MD 8B 503, Fort Worth, TX (US)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 07 01714

 ( 731 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 17 03463

 ( 731 )  American Airlines, Inc., MD 8B 503, Fort Worth, TX (US)

 ( 740 )  Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 17 03462

 ( 731 )  American Airlines, Inc., MD 8B 503, Fort Worth, TX (US)

 ( 740 )  Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.131.787

 ( 541 )  topsnap

 ( 511 )  6, 21

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

 ( 111 )  1.492.876

 ( 541 )  HEALTHBERRY

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

 ( 111 )  1.516.735

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 35-36, 38, 42

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

 ( 111 )  1.517.780

 ( 541 )  21 RUE SAINT-GUILLAUME

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

 ( 111 )  1.562.746

 ( 541 )  CANNEFF

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.562.767

  

( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.562.783

 ( 541 )  XOMO

 ( 511 )  7-9
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 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.562.917

  
( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.563.006

  

( 546 )

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.563.056

 ( 541 )  EVIVE BIOTECH

 ( 511 )  5, 10, 42

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.563.080

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 10, 42

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.563.091

  

( 546 )

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.563.107

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.563.137

  
( 546 )
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 ( 511 )  5, 10, 42

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.563.219

  

( 546 )

 ( 511 )  29-32

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.563.227

  

( 546 )

 ( 511 )  20, 24

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.563.349

  

( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.563.423

 ( 541 )  RED TRON

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.563.440

  

( 546 )

 ( 511 )  2

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020
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 ( 111 )  1.563.518

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.563.566

 ( 541 )  MORENO

 ( 511 )  16, 34-35

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.563.610

 ( 541 )  Semushka It~s time to be healthy

 ( 511 )  29-31, 35

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.563.621

  ( 546 )

 ( 511 )  7, 12

 ( 580 )  2020.12.03.

 ( 450 )  GAZ 47/2020

 ( 111 )  1.563.817

 ( 541 )  ADOBEN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

 ( 111 )  1.563.873

 ( 541 )  LAWLY

 ( 511 )  9, 36, 45

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

 ( 111 )  1.563.898

 ( 541 )  MAGA

 ( 511 )  7-8

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

 ( 111 )  1.563.923

 ( 541 )  DRAGONSKIN

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020
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 ( 111 )  1.563.958

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

 ( 111 )  1.564.015

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 12

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

 ( 111 )  1.564.135

 ( 541 )  BELLA

 ( 511 )  1-2, 8, 16, 21, 29-31

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

 ( 111 )  1.564.274

 ( 541 )  HACKERSPACE

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

 ( 111 )  1.564.394

  

( 546 )

 ( 511 )  3-5, 8-10, 12, 18, 21, 24-28, 30, 32, 35

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

 ( 111 )  1.564.562

  ( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

 ( 111 )  1.564.589
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( 546 )

 ( 511 )  9, 12, 25

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

 ( 111 )  1.564.618

 ( 541 )  NHOOD

 ( 511 )  35-39, 41-45

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

 ( 111 )  1.564.633

  

( 546 )

 ( 511 )  12, 28, 37

 ( 580 )  2020.12.10.

 ( 450 )  GAZ 48/2020

A rovat 36 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  1.063.741

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.377.768

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.437.173

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.484.041

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.510.775

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.527.683

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.542.442

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.542.453

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.542.472

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.542.535

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.542.553

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.542.666

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.542.679

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.542.831

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.542.834

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.542.842

 ( 151 )  2021.02.26.
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 ( 111 )  1.542.846

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.542.892

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.542.952

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.543.045

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.543.091

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.543.161

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.543.384

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.543.399

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.543.530

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.543.552

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.543.594

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.543.649

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.543.715

 ( 151 )  2021.02.26.

 ( 111 )  1.543.750

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.543.832

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.543.857

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.543.896

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.543.929
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 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.050

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.061

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.147

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.188

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.276

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.313

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.496

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.507

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.539

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.600

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.814

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.837

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.850

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.970

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.991

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.544.997

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.545.037

 ( 151 )  2021.03.01.
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 ( 111 )  1.545.049

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.545.082

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.545.157

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.545.453

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.545.462

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.545.573

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.545.589

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.545.817

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.545.868

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.545.879

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 111 )  1.545.900

 ( 151 )  2021.03.01.

A rovat 62 darab közlést tartalmaz. 
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