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 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 21 00478

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)
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 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 740 )  Rafay Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 511 )  29    Sültburgonya gofri; kakaós tejitalok; kakaóízű tejitalok; tejes pudingok; alacsony zsírtartalmú

burgonyachipsek; baromfi, nem élő; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonya alapú gombócok;

burgonya-alapú gombócok; burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonyapehely; corn dogs [virslik

kukoricabundában]; csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica, feldolgozott; csemegekukorica [konzervált];

fagyasztott csemegekukorica; csemegeuborka; csokoládés mogyoróvaj; mandula, darált; darált mandula;

dióféle-alapú kenhető krémek; dióféle-alapú krémek; dióféle-alapú, étkezést helyettesítő szeletek; dióféle-alapú

szeletek étkezési célra; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; disznóhús; sült disznóhús; disznózsír;

dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

szárított hús; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; feldolgozott zöldségek; fokhagyma [konzervek];

fokhagymakrémek; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek;

gyümölcs csipsz; gyümölcshéj; gyümölcshéjak; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök,

tartósított; gyümölcspép; gyümölcspépek; gyümölcspép (gyümölcspüré); préselt gyümölcspép; gyümölcssaláták;

hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; hal mousse-ok; hal, tartósított;

tartósított hal; hot dog virslik; hurkafélék; húskivonatok; húsok; csomagolt húsok; fagyasztott húsok; főtt húsok;

friss húsok; füstölt húsok; hús, tartósított; joghurt; joghurtok; joghurt desszertek; joghurtalapú italok; joghurtból

készült italok;gyümölcsízű joghurtok; ízesített joghurtok; ízesített mogyorók, diók; kocsonyák; kocsonyák,

dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; kolbász; kolbászhús; kolbászok; kolbásztermékek; krokett;

lazac krokett; lekvárok [citrusfélékből]; lekvárok citrusokból; levesek; levesek és csontlevesek, húskivonatok;

tésztás levesek; leveskészítmények; keverékek leveskészítéshez; máj; májpástétom; májpástétomok; milk

shake-ek [tejturmixok]; mogyoróvaj; omlettek; pacal; röszti; röszti [sült reszelt krumpli]; savanyú káposzta;

konzervek, savanyúságok; savanyúságok; vegyes savanyúságok; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips;

sültburgonya; szójapogácsák; kávét tartalmazó tejalapú italok; ízesített tej; ízesített tejitalok; tej; tejalapú

desszertek; tej alapú snackek; tejalapú italok; tejföl; tejpor; tejpor italokhoz; tejpor étkezési célokra; természetes

vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; tojáspor; túró; túró [quark]; túrókészítmények; túrós fánkok; vadhús;

vadhús konzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; előre

összevágott zöldségsaláta; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; alacsony zsírtartalmú joghurtok;

 zsírtartalmú keverékek, kenyérre; alacsony zsírtartalmú tejtermékekből készült szendvicskrémek.

 30    Burgonyaliszt; burgonyalisztből készített rágcsálnivalók; burgonyalisztből készült sós készételek;

burgonyalisztből készült édességek; burgonyalisztből készült rágcsálnivaló termékek; étkezési burgonyaliszt;

búzalisztek; búzaliszt; étkezési búzaliszt;darált fokhagyma; darált fokhagyma [fűszer]; élesztő; élesztős zsemlék;

élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; ételízesítők; ételízesítők (fűszerek); ételízesítő [fűszer]; bors [ételízesítő];

ételkeményítő; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőkénttésztával; fagylaltok és jégkrémek; gyümölcsös
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fagylaltok; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok; jeges tejek [fagylaltok]; jégkrémek, fagylaltok; joghurtalapú

fagylaltok [főleg fagylalt]; fagylaltok; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; csokoládéttartalmazó

fagylaltok; fagylaltporok; fagylaltpor; fahéj; fahéj [fűszer]; fahéjas csigák; őrölt fahéj [fűszer];

gabonakészítmények; glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes pékáruk; gluténmentes pizzák; glutén

[sikér] étkezési használatra;gluténmentes kenyér; étkezési glükózpor; étkezési glükózszirup; glükóz étkezési

használatra; gofri; gofrik; csokoládés gofrik; hot dogok [szendvicsek]; hajdinatészta; hajdinaliszt

[élelmiszerekhez]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; húsos piték[elkészített]; nem húsos piték; jeges teák; jeges

tea; jeges teák [nem gyógyszeres -]; kakaó; kakaó alapú élelmiszerek; kakaó alapú jeges italok; italok ízesítésére

használt kakaókivonatok; élelmiszerek ízesítésére használt kakaókivonatok; kakaó alapúkészítmények; kakaó

keverékek; kakaó italok készítéséhez; kakaóalapú italok; kakaóitalok; kakaóitalok tejjel; kakaóból készült italok;

kakaós termékek; csokoládés kávé; kávé; kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok; kávé alapú, tejet

tartalmazóitalok; kávé alapú töltelékek; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávék [pörkölt, porított, szemcsés

formában vagy italokban]; kávé tejjel; bundás kenyér; friss kenyerek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz;

ketchup; ketchup [szósz]; ketchupok; majonézés ketchup alapú kenhető készítmények; paradicsom ketchup;

kovász; kovászok; kovásztalan kenyér; kötőanyagok kolbászhoz; krumplialapú lepénykenyerek; kukoricaliszt;

kukoricaliszt étkezési célra; kukoricalisztek; kukoricalisztből készült zsemle(almojábana); kukoricalisztből

készült snack termékek; kukoricapehely; puffasztott kukoricapehely; puffasztott kukoricapehely snackek;

kukorica, sült; lepények; tojásos lepények; vadhúst tartalmazó lepények, piték; liszt; lisztalapú gombócok;

lisztbőlkészült tészták; kétszersült lisztből készült snack termékek; majonéz alapú szószok; majonéz;

majonéz-alapú krémek; majonéz savanyúsággal; vegán majonéz; majonéz utánzat; metéltek; metélt tészta, nudli,

galuska; metélttészta-alapú készételek; sült metélttészták; metélttészták keményítőből; teljes kiőrlésű metélt

tészták; mustár; mustárliszt; nugát; nyers tészták; tésztafélék [nyers tészta]; sós palacsinták; palacsinták;

fagyasztott palacsinták; sós palacsintakeverékek; ízesített panírkeverék olajbansütéshez; panírkeverékek; friss

pizzák; fagyasztott pizzák; elősütött pizzalapok; előkészített pizzák; nyers pizzák; készítmények pizza alapok

előállításához; hűtött pizzák; készételek pizzák formájában; pizza; pizzaalapok; pizza keverékek;

pótkávé;pótkávék; pótkávék [gabona vagy cikória alapú]; pudingok; pudingok mint desszertek; pudingok por

formájában; fogyasztásra kész pudingok; instant desszert pudingok; karácsonyi pudingok; keverékek pudingok

készítéséhez, pudingporok; rizspuding;rizspudingok; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; süteményekhez

való tészta; sütőpor; sütőporok; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szendvicsek; salátát tartalmazó

szendvicsek; virslis szendvicsek; pulykás szendvicsek; húst tartalmazószendvicsek; szójaliszt; szójalisztből

készült rágcsálnivaló termékek; étkezési szójalisztek; barbecue szószok; bors szószok; csípős szósz; ételöntetek

[szószok]; kész szószok; pikáns szósz; salsa szószok; öntetek, szószok; szószok; szószok csirkéhez;szószok

fagyasztott halhoz; szószok főzéshez; spagettiszósz; sűrített szószok; szörbetek [fagylaltok]; szörbetek [vizes

fagylaltok]; szörbetek; tea alapú italok tejjel; tea alapú italok [nem gyógyhatású -]; tea alapú italok; tea alapú

italok gyümölcsízesítéssel; készítmények italokhoz [tea alapú]; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; tea;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák; tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; kenyerek és

zsemlék; zsemlék; zsemlék étkezéshez; zsemlék[kenyérfélék]; zsemlék, zsömlék; zsemlemorzsa; cukor

dzsemekhez; savanyúságokból készített ízesítők; baromfi- és vadhúsos piték; palacsintapor; palacsintaszirup;

 palacsintatészta.

 43    Bárszolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező

bár létesítményeket, szolgáltatásokat; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és

tanácsadás; ételszobrászat; éttermiszolgáltatások; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára;

gyorséttermek, snackbárok; gyorséttermi szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás;magánszakács, személyiséf-szolgáltatások;

 önkiszolgáló éttermek; vendéglátás.

 ( 111 )  233.943

 ( 151 )  2021.03.29.
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 ( 210 )  M 21 00739

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  233.944

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 21 00381

 ( 220 )  2021.02.03.

 ( 732 )  Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Ügyvédi Iroda, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető oktatási média; elektronikus készülékek és eszközök oktatáshoz és tanításhoz; oktatáshoz használt

berendezések; oktatási berendezések, készülékek; oktatási készülékek; oktatási készülékek és eszközök; oktatási

mesterképzéshez kapcsolódó szoftverek; oktatási mobilalkalmazások; oktatási számítógépes alkalmazások;

oktatási szoftverek; oktatási táblagép alkalmazások; szennyeződés elleni légzésvédő maszkok, álarcok;

 védőálarcok/-maszkok.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével;

rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és oktatási anyagok; nyomtatott útmutatók oktatási

tevékenységekhez; oktatási és képzési anyagok; oktatási kézikönyvek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve

készülékek, berendezések]; kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott

oktatási anyagok; irodai és oktatási segédanyagok; oktatási felszerelések; nyomtatott reklámanyagok; papír

bemutatótáblák, reklámtáblák; papírból készült nyomtatott reklámtáblák; papírból készült reklámtáblák;

 reklámbrosúrák; ajándékzacskók; ajándékdobozok; ajándékcsomagolók; reklámkiadványok; reklámplakátok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; fejszalagok [ruházat]; férfi, női és gyermek ruházat.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; merchandising

szolgáltatások; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások
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[kivéve oktatási és képzési tanácsadás];pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve oktatási és képzési

tanácsadás]; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; grafikus reklámozásiszolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; interneten keresztül

nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; kiadói szolgáltatások

 (reklámmegjelentetés); közönségszolgálati [PR] szolgáltatások; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások.

  36    Oktatási ösztöndíjak nyújtása.

 40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiai oktatási

szolgáltatások művészettörténet tanításához; akadémiai oktatási szolgáltatások színjátszás tanításához

[színművészet]; akadémiák [oktatás]; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; diákok

oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; egyetemi oktatási szolgáltatások; egyetemi vagy

főiskolai oktatás; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; előadó-művészeti oktatás; felnőttoktatási

intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; felsőoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások;

fényképészeti eszközök használatához kapcsolódó oktatás; fényképészeti oktatás; fényképészettel, fényképezéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fényképnyomtatással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; filmgyártás oktatási

célokra; informatikai oktatás; képzés és oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzőművészeti oktatás;

kereskedelemmel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák

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

szervezése; levelező oktatás, távoktatás; művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; művészeti oktatás

levelező tanfolyamokon keresztül; nemzetközi oktatási csereprogramok kidolgozása; nyári táborok [szórakoztatás

és oktatás]; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; oktatás műsorszóráson keresztül;

oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása;oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése;

oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok bérbeadása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási

anyagok kiadása; oktatási anyagok kölcsönzése; oktatási anyagok terjesztése; oktatási anyagok vagy

berendezések kölcsönzése; oktatási beszámolók készítése; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú

bemutatók rendezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások tervezése;

oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú filmbemutatók; oktatási

célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; oktatási célú

kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása;

oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási

célú nyomtatványok kiadása; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú

szemináriumok tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási

célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatási célú ünnepségek szervezése;

oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási díjak kiosztása; oktatási előadások szervezése; oktatási

értékelési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási és

tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási eszközök bérbeadása; oktatási filmek

gyártása;oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; oktatási gyűlések, kongresszusok

szervezése; oktatási információs szolgáltatások; oktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások; oktatási

intézményi szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási kiállítások

szervezése; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási

konzultációs szolgáltatások; oktatási kongresszusok szervezése; oktatási konferenciák szervezése; oktatási

konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák levezetése; oktatási klub szolgáltatások; oktatási

programok szervezése; oktatási szemináriumok; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok

tartása; oktatási szemléltetések; oktatási szolgáltatások akkreditálása; oktatási szolgáltatások egyetemi szintű

tanfolyamok, kurzusok formájában; oktatási szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; oktatási

szolgáltatások menedzsmentje; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási szolgáltatások zenés televízióműsorok
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formájában; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktatási szövegek kiadása; oktatási tanácsadási

szolgáltatások; oktatási tananyagok kiadása; oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; online oktatás

biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online

oktatási tanfolyamok biztosítása; számítógépes programozással kapcsolatos oktatás; színművészeti oktatási

szolgáltatások; színjátszással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tánccal kapcsolatosoktatási szolgáltatások;

tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; televízión

keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; vizsgaszervezés [oktatási]; vizsgáztatással [oktatás] kapcsolatos

információnyújtás; színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei előadások művészeti

menedzsmentje, vezetése; filmkészítés stúdiókban; show-k és filmek készítése; speciális effektes animációk

készítése filmekhez és videókhoz; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; televíziós, rádiós műsorok

és filmek készítése; filmes tanulmányok készítése; tudományos tanfolyamok; tudományos tanfolyamok

 lebonyolítása; tudományos információs folyóiratok kiadása; tudományos munkák közzététele.

 42    Tanácsadási szolgáltatások a tudományos kutatás területén; tudományos és technológiai szolgáltatások;

tudományos kutatás; tudományos kutatás és elemzés; tudományos kutatás és fejlesztés; tudományos kutatáshoz

 kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  233.945

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 21 00731

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VIZA

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

  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.

 ( 111 )  233.946

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 21 00736

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAGYARORSZÁG A CSODÁK FORRÁSA

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 111 )  233.947

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 21 00738

 ( 220 )  2021.02.25.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  233.948

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 21 01074

 ( 220 )  2021.03.09.

 ( 732 )  "FLÓRAVIT" Kft., Lakitelek (HU)

 ( 740 )  Kozeschnik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diétás italok gyógyászati célokra; étrend-kiegészítő italkeverékek; porított, gyümölcs ízesítésű

étrend-kiegészítő italkeverékek; étrendkiegészítő italok; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony

vitaminkiegészítők; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálék-kiegészítők; gyógyászati

 célokra adaptált italok; vitamin italok; vitaminnal dúsított italok gyógyászati célokra.

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

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek;

alkoholmentes borok; alkoholmentes fahéjpuncs szárított datolyaszilvával [sujeonggwa]; alkoholmentes

gyümölcskoktélok; alkoholmentes koktélalapok; alkoholmentes koktélkeverékek; alkoholmentes koktélok;

alkoholmentes malátaitalok; alkoholmentes mézalapú italok; alkoholmentes rizspuncs [sikhye]; alkoholmentes

puncs; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes;

barnarizs-alapú italok, amelyek nem tejpótlók; citromos árpaital; dióféle- és szója-alapú italok; douzhi (fermentált
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babital); elektrolitokat tartalmazó sportitalok; energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra];

fagyasztott gyümölcsalapú italok; fagyasztott szénsavas italok; fehérjeitalok; füstölt szilvából készült italok;

guarana italok; gyümölcslé; gyümölcslevek; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; gyümölcspuncs,

alkoholmentes; ízesített szénsavas italok; izotóniás italok; izotóniás italok [nem gyógyászati használatra];

izotóniás italok [nem gyógyászati célokra]; juharvíz; kávé ízesítésű üdítőitalok; koffeintartalmú energiaitalok;

malátát nem tartalmazó alkoholmentes italok [nem gyógyászati használatra]; méz alapú alkoholmentes italok;

mungóbabitalok; narancsos árpaital; nem szénsavas üdítőitalok; nyírvíz; proteinnel dúsított sportitalok; ramune

[japán szénsavas üdítő]; részben fagyasztott jégkása italok; rizsalapú italok, melyek nemtejpótlók; smoothie

[alkoholmentes gyümölcsitalok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörbetek [italok]; sörbetek italok

formájában; sportitalok; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla [alkoholmentes

ital]; szénhidrát-italok; tápanyaggal dúsított italok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tejsavó alapú italok;

tejsavó italok; tonik; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok];

vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; víz; vizek; zabalapú italok

[nem tejpótlók]; zöld zöldséglé-italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó,

alkoholmentes italok; szójaalapú italok, nem tejpótlók; alacsony energiatartalmú üdítőitalok; alkoholmentes,

ízesített szénsavas italok; alkoholmentes szénsavas italok; bitter lemon; gyömbéres üdítőital; gyümölcsízesítésű

üdítőitalok; kóla; kóla italok; kólák [üdítőitalok]; krémszóda; limonádék; root beer [észak-amerikai szénsavas

ital]; száraz gyömbéres üdítőital; szénsavas gyümölcslevek; szénsavas ivólevek; tea ízesítésű alkoholmentes

szénsavas italok; tonik [nem gyógyhatású italok]; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes zöldségitalok; almalevek; aloe vera italok; aloe vera levek; ananászlé italok;

citromlé; dinnyelé; feketeribizli lé; főként gyümölcsleveket tartalmazó italok; gabonamagvakat és zabot

tartalmazó smoothie-k; görögdinnyelé; gránátalmalé; grapefruitlé; guava lé; gyömbérlés italok; gyümölcs- és

zöldséglevek keverékéből készült italok;gyümölcsitalok; gyümölcsalapú italok; gyümölcsízű italok; gyümölcslé

koncentrátumok; gyümölcslevek [italok]; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; italokként használt gyümölcslevek;

jeges gyümölcsitalok; kókusz alapú italok; mangólé; mustok; narancslé; narancslé-italok; narancsszörp; organikus

gyümölcslevek; paradicsomlevek [italok]; sűrített füstölt szilvalé; sűrített gyümölcslé; szőlőlé; szőlőlé italok;

szőlőlé-italok, alkoholmentes; vegyes gyümölcslé; vörös ginzeng levek [italok]; vörösáfonya lé; zöldséges

smoothie-k; zöldségitalok; zöldséglé; zöldséglevek [italok]; ásvány- és szénsavas vizek; ásványvíz [italok];

ásványvizek; asztali vizek; desztillált ivóvíz; forrásvíz; gleccservíz; gyümölcs ízesítésű vizek; ivóvíz; ízesített

ásványvíz; ízesített vizek; kókusztej italként; lítiumos vizek; nem gyógyhatású ásványvíz; palackozott víz;

szénsavas ásványvíz; szénsavas víz; szénsavas víz [szódavíz]; szénsavmentes víz; szénsavas vizek; szódavíz;

szódavizek; tápanyaggal dúsított víz; teakivonatokat tartalmazó vízalapú italok; termékek szénsavas vizek

előállításához; tisztított ivóvíz; vitamint tartalmazó ivóvíz; vízalapú funkcionális italok; vizek [italok];

alkoholmentes gyümölcskivonatok italok készítéséhez; alkoholmentes likőrök; erjesztetlen mustkivonat;

esszenciák italok előállításához; esszenciák ízesített ásványvíz készítéséhez [nem esszenciaolajok formájában];

feketeribizli sűrítmény; gyümölcsalapú italok készítéséhez használt porok; gyümölcsszörpök; higítható

készítmények italok készítéséhez; italok készítéséhez használt zöldcitromlé; italok készítéséhez használt citromlé;

italokkészítésére szolgáló porok; készítmények likőrök előállításához; kivonatok alkoholmentes italok

készítéséhez, illóolajok formájában; kókuszvíz készítéséhez használt porok; kivonatok italok előállításához;

komlókivonatok italok készítéséhez; komlókivonatok sör előállításához; koncentrátumok gyümölcsitalok

készítéséhez; limonádé szirupok; malátacefre; malátaszirup italokhoz; pasztillák szénsavas italokhoz; porok

szénsavas italokhoz; sörbet italok elkészítésére használt keverékek; sörcefre; szirupok alkoholmentes italok

készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok

ízesített ásványvizek készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szőlőmust; szörpök [alkoholmentes italok]; szörpök

italokhoz; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított

must, erjesztetlen; üdítőital sűrítmény limeléből; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőitalok

 készítéséhez használt porok.
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 ( 111 )  233.963

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 21 00256

 ( 220 )  2021.01.25.

 ( 732 )  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 gumikjárművek 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.

A rovat 31 darab közlést tartalmaz. 
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