
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  231.588

 ( 151 )  2020.06.05.

 ( 210 )  M 17 00084

 ( 220 )  2017.01.10.

 ( 732 )  MOHAnet Mobilsystems Műszaki-Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  moniphone

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó berendezések; távadók, transzmitterek [távközlés]; adatfeldolgozó berendezések, nevezetesen

hordozható, modulárisan bővíthető, felügyelt, nyomógombos hang- és adattovábbító eszközök

és/vagymodulrendszerű távfelügyeleti átjelzők műszaki berendezések összeköttetésének és szenzorok távoli

felügyeletének biztosítására; távadók, transzmitterek, nevezetesen hordozható, modulárisan bővíthető,felügyelt,

nyomógombos hang- és adattovábbító eszközök és/vagy modulrendszerű távfelügyeleti átjelzők műszaki

 berendezések összeköttetésének és szenzorok távoli felügyeletének biztosítására.

 ( 111 )  233.621

 ( 151 )  2021.03.12.

 ( 210 )  M 20 01986

 ( 220 )  2020.07.13.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József 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.

 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.

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

  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.

 ( 111 )  233.624

 ( 151 )  2021.02.23.

 ( 210 )  M 20 02489

 ( 220 )  2020.08.22.

 ( 732 )  Pádár Viktória, Veresegyház (HU)

 ( 541 )  Karma Dog Design

 ( 511 )   18    Állatbőrök és irhák; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

 ( 111 )  233.625

 ( 151 )  2021.02.23.

 ( 210 )  M 20 02492

 ( 220 )  2020.08.24.

 ( 732 )  Kovács Krisztina Johanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  M. Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];

 vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  233.626

 ( 151 )  2021.02.23.

 ( 210 )  M 20 02503

 ( 220 )  2020.08.25.

 ( 732 )  Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  233.627

 ( 151 )  2021.02.23.

 ( 210 )  M 20 02679

 ( 220 )  2020.09.08.

 ( 732 )  BIOEXTRA Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. M. Tóth Balázs, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  233.628

 ( 151 )  2021.02.23.

 ( 210 )  M 20 00191

 ( 220 )  2020.01.23.

 ( 732 )  Kóstolom Borgasztronómiai és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Borpárbaj

 ( 511 )  21    Borkiöntők; dekantálók; palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok borhoz és borászati

 termékekhez; üvegáru italokhoz, ezen belül borhoz és borászati termékekhez.

 25    Atlétatrikók, ezen belül borhoz és borászati termékekhez kapcsolódva; készruhák, ezen belül borhoz és

borászati termékekhez kapcsolódva; pólók, ezen belül borhoz és borászati termékekhez kapcsolódva; pulóverek,

ezen belül borhoz és borászati termékekhez kapcsolódva; sapkák, ezen belül borhoz és borászati termékekhez

 kapcsolódva.

 35    Árubemutatás, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és

szolgáltatásokhoz kapcsolódva; célzott marketing, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és

szolgáltatásokhoz kapcsolódva; értékesítési promóciós szolgáltatások, ezen belül borhoz és borászati termékekhez

és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra, ezen

belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; hirdetési- és reklámszolgáltatások, ezen

belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és

szolgáltatásokhoz kapcsolódva; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, ezen belül borhoz és borászati

termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; kereskedelmi vásárok rendezése, ezen belül borhoz és borászati

termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, ezen belül

borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; piackutatás, ezen belül borhoz és borászati

termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) terjesztése, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva;

reklámfilmek készítése, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva;

reklámterjesztés, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; üzleti

 értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva.

 41    Élő előadások bemutatása, értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz

kapcsolódva; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra, értékelése, ezen belül

borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; felhasználói értékelési rangsorok

szórakoztató vagy kulturális célokra, értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és

szolgáltatásokhoz kapcsolódva; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás), értékelések, ezen belül borhoz és

borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; nyereményjátékok működtetése, értékelések, ezen belül

borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; partik tervezése (szórakoztatás), értékelések,

ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; show-műsorok készítése,

értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; show-műsorok
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szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és

szolgáltatásokhoz kapcsolódva; szórakoztatási szolgáltatások, értékelések, ezen belül borhoz és borászati

 termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva.

 43    Bár szolgáltatások, értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz

kapcsolódva; éttermi szolgáltatások, értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz

kapcsolódva; vendéglátás, értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz

 kapcsolódva.

 ( 111 )  233.630

 ( 151 )  2021.02.23.

 ( 210 )  M 20 02495

 ( 220 )  2020.08.24.

 ( 732 )  Gyökeres Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 )  Steelman

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 111 )  233.631

 ( 151 )  2021.02.23.

 ( 210 )  M 20 02673

 ( 220 )  2020.09.08.

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  PRENESSA-AS

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  233.632

 ( 151 )  2021.02.23.

 ( 210 )  M 20 02485

 ( 220 )  2020.08.20.

 ( 732 )  Bayer Marcell Henrik 50%, Eger (HU)

 dr. Bayer-Szalai Eszter 50%, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőröndök és szállító táskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  233.633

 ( 151 )  2021.02.23.

 ( 210 )  M 20 02313

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  Ascension Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ferencz Ügyvédi Iroda, Gyöngyös
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Arcolajok; bőrápoló készítmények; bőrön használt kozmetikumok; készítmények haj- és testmosásra;

kozmetikai festékek; kozmetikai krémek az arc és a test számára; sminkek, arcfestékek; szépségápoló

kozmetikumok; hajápoló folyadékok; hajápoló krémek; hajápoló szérumok; hajbalzsamok; hajfestékek,

hajszínezők; hajhabok; hajkondicionáló szerek; hajkenőcsök; hajkozmetikumok; hajlakkok; hajlágyítók;

 hajsamponok; hajspray; hajtáplálók; hajzselék; samponok; szépítő készítmények a hajra.

 ( 111 )  233.634

 ( 151 )  2021.02.23.

 ( 210 )  M 20 02494

 ( 220 )  2020.08.24.

 ( 732 )  Barta Gábor Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 )  Legyen képben a térben!

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

 ( 111 )  233.647

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 19 03181

 ( 220 )  2019.10.15.

 ( 732 )  Swiss Medical Services Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Betegápolási szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai.

 ( 111 )  233.766

 ( 151 )  2021.03.11.

 ( 210 )  M 20 02386

 ( 220 )  2020.08.12.

 ( 732 )  Maderspach Hubertus Kft., Hejce (HU)

 ( 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;
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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;

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,
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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); gyümölcsízesítésű 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;

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;
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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

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
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(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.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes borok; alkoholmentes fahéjpuncs szárított

datolyaszilvával (sujeonggwa); alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes gyümölcskivonatok italok készítéséhez; alkoholmentes gyümölcskoktélok; alkoholmentes italok;

alkoholmentes, ízesített szénsavas italok; alkoholmentes koktélalapok; alkoholmentes koktélkeverékek;

alkoholmentes koktélok; alkoholmentes likőrök; alkoholmentes malátaitalok; alkoholmentes mézalapú italok;

alkoholmentes puncs; alkoholmentes rizspuncs (sikhye); alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok;

alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes szénsavas italok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes zöldségitalok; alkoholmentesített italok; aloe vera italok, alkoholmentes; gyümölcslevet tartalmazó

alkoholmentes italok; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyümölcspuncs, alkoholmentes; kivonatok

alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; kvasz (alkoholmentes ital); malátát nem tartalmazó

alkoholmentes italok (nem gyógyászati használatra); méz alapú alkoholmentes italok; smoothie (alkoholmentes

gyümölcsitalok); szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla (alkoholmentes ital);

szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szőlőlé-italok, alkoholmentes; szörpök (alkoholmentes italok);

szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; tea ízesítésű alkoholmentes szénsavas italok;

vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; vitaminokkal és ásványi

sókkal dúsított alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok; sörbet italok elkészítésére

használt keverékek; sörbetek (italok); sörbetek italok formájában; főként gyümölcsleveket tartalmazó italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcslé; gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcslevek; gyümölcslevek

(italok); italokként használt gyümölcslevek; organikus gyümölcslevek; sűrített gyümölcslé; szénsavas

gyümölcslevek; vegyes gyümölcslé; kávé ízesítésű üdítőitalok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok;

 teakivonatokat tartalmazó vízalapú italok.

 ( 111 )  233.808

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02675

 ( 220 )  2020.09.08.

 ( 732 )  DRUK-KER Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest

 ( 541 )  Digitshop

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 ( 111 )  233.809

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02664
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 ( 220 )  2020.09.07.

 ( 732 )  Street-Food 2015 Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Life Kitchen

 ( 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.

 31    Nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő

 állatok; maláta.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  233.810

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 01765

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  Clondike Kft, Kunfehértó (HU)

 ( 541 )  ZAFIR

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 40    3D nyomtatás; energiatermelés; fényképnyomtatás; fénynyomat, fotógravűr; festési szolgáltatások;

mintanyomás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; ruhaanyag festése (1), ruhaanyag festése (2);

 szitanyomás.

 ( 111 )  233.811

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02499

 ( 220 )  2020.08.24.

 ( 732 )  UNIX AUTÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Ipari robotok; automatizált kezelő robotberendezések áruk be- és kipakolására; rakodógépek;

rakománykezelő gépek; automatizált gépek anyagok rakodásához; címkéző robotgépek; emelő robotok; robotizált

berendezések anyagkezeléshez; szállító robotok; mozgató és kezelő berendezések; anyagmozgató gépek;

csomagológépek; mechanikus és pneumatikus emelőberendezések; teherszállító [emelő] gépek; automata

szállítószalagos berendezések; anyagkezelő szállítószalagok; önindítók, indítókapcsolók motorokhoz és

hajtóművekhez; olajszűrők; légszűrők gépjárművek motorjaihoz; szivattyúk, kompresszorok és légfúvók;

generátorok szárazföldi járművekhez; üzemanyag-befecskendezők; gyújtógyertyák belső égésű motorokhoz;

szíjak gépekhez; izzítógyertyák dízelmotorokhoz; kipufogó-gyűjtőcsövek motorokhoz; olajozók, zsírzók

 [gépalkatrészek]; csapágyházak, csapágytokok [gépalkatrészek].

 ( 111 )  233.812

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02312

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  Ascension Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ferencz Ügyvédi Iroda, Gyöngyös
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Egészségügyi termékek [piperecikkek]; illóolajok kozmetikai használatra; illatosított testápolók

[piperekészítmények]; illatosított folyadékok, oldatok [piperekészítmények]; kozmetikumok; természetes

kozmetikumok; bőrápoló készítmények; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők;

 sminktermékek; szépségápoló kozmetikumok; hajápoló anyagok; hajápoló készítmények.

 ( 111 )  233.813

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 01422

 ( 220 )  2020.05.23.

 ( 732 )  Biró László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminok, vitamin készítmények.

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

  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  233.815

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02488

 ( 220 )  2020.08.22.

 ( 732 )  Kovács Krisztina, Szentendre (HU)

 ( 541 )  Tour-Ister

 ( 511 )  39    Városnézés [turizmus]; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; utazási

idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; egyéni idegenvezetői szolgáltatások;

kirándulások szervezése turisták számára; túrák szervezése; városnézések megszervezése; városnézések vezetése;

 városnéző túrák szervezése; városnéző túrák szervezése, lebonyolítása.

 41    Kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és

 szabadidős rendezvényekre; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások.

 ( 111 )  233.816

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02498

 ( 220 )  2020.08.24.

 ( 732 )  UNIX AUTÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A.Z. MEISTERTEILE

 ( 511 ) 1    Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek; szűrőanyagok (vegyi, ásványi,

növényi és egyéb feldolgozatlan anyagok); fagyálló folyadékok; oldószerként használt vegyipari készítmények;
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iparban használatos ragasztók; gittek, töltőanyagok és masszák ipari használatra; kémiai adalékok, adalékanyagok

üzemanyagokhoz; kémiai adalékok kenőanyagokhoz; égést elősegítő készítmények [vegyi adalékanyagok

motorüzemanyagokhoz]; fagyálló anyagok; fékfolyadékok; desztillált víz; felületaktív anyagok;

sebességváltó-folyadék; töltőanyagok jármű-karosszéria és -gumiabroncs javításához; ragasztók gumiabroncsok

javításához; gumik [ragasztószerek] ipari célokra; habzásgátló oldatok akkumulátorokhoz; hűtőanyagok;

szervokormány folyadék; vegyi adalékok olajokhoz; savak; akkumulátor folyadék [savas víz]; feldolgozatlan

 mesterséges és szintetikus gyanták; maró hatású készítmények.

3    Járműtisztító készítmények; tisztítószerek; tisztító és illatosító készítmények; járműsamponok;

járműabroncs-polírozó; csiszolókészítmények járművek ápolásához; autófényező szerek; gépjármű polírozó

 szerek; gépjármű viasz.

4    Ipari olajok; kenőolajok; motorolajok; kenőanyagok és ipari zsírok, viaszok és folyadékok; kenőanyagok

 gépjárművekhez; gépjármű zsírok; motorindító spray-k; nem vegyi adalékok motorolajokhoz.

7    Motorok, hajtóművek és gépalkatrészek, valamint vezérlések gépek és motorok üzemeltetéséhez; csapágyak;

szűrők (gépek vagy motorok részei); ipari robotok; automatizált kezelő robotberendezések áruk be- és

kipakolására; rakodógépek; rakománykezelő gépek; automatizált gépek anyagok rakodásához; címkéző

robotgépek; emelő robotok; robotizált berendezések anyagkezeléshez; szállító robotok; mozgató és kezelő

berendezések; anyagmozgató gépek; csomagológépek; mechanikus és pneumatikus emelőberendezések;

teherszállító [emelő] gépek; automata szállítószalagos berendezések; anyagkezelő szállítószalagok; önindítók,

indítókapcsolók motorokhoz és hajtóművekhez; olajszűrők; légszűrők gépjárművek motorjaihoz; szivattyúk,

kompresszorok és légfúvók; generátorok szárazföldi járművekhez; üzemanyag-befecskendezők; gyújtógyertyák

belső égésű motorokhoz; szíjak gépekhez; izzítógyertyák dízelmotorokhoz; kipufogó-gyűjtőcsövek motorokhoz;

 olajozók, zsírzók [gépalkatrészek]; csapágyházak, csapágytokok [gépalkatrészek].

8    Kéziszerszámok és kézi eszközök anyagmegmunkáláshoz, építéshez, javításhoz és karbantartáshoz;

szerszámtartók; kalapácsok [kéziszerszámok]; csavarhúzók; csavarkulcsok, villáskulcsok [kéziszerszámok];

 csőfogók, csőkulcsok; dugókulcsok [kéziszerszámok]; emelőszerszámok; kézi autóemelők.

9    Elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések, készülékek és kábelek; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős szabályozókészülékek;

jelzőberendezések; védelmi és biztonsági berendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos

és mechanikus); akkumulátorok; érzékelők; kapcsolók, elektromos; munkavédelmi öltözékek (balesetek vagy

sérülések ellen); elakadásjelző háromszögek; motoros bukósisakok; termosztátok járművekhez; motorelemzők,

 motoranalizátorok.

 11    Gépjármű HVAC rendszerek (fűtő, szellőztető és légkondicionáló); hűtőrendszerek gépkocsikhoz; lámpák

járművekhez; fényszórók járművekhez; lámpák gépkocsik irányjelzőihez; féklámpák járművekhez; fénytompító

 szerkezetek gépkocsikhoz [lámpa szerelvények]; légtisztítók gépjárművekhez.

 12    Járművek részei és szerelvényei; ablaktörlők, szélvédőtörlők (járműalkatrészek); fékalkatrészek

járművekhez; futóművek, alvázak járművekhez; lengéscsillapítók gépkocsikhoz; lopásgátló és biztonsági

eszközök és felszerelések járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; gumiabroncsok, abroncsgumik;

fékek járművekhez; fékbetétek járművekhez; fékdobok; féktárcsák; fékhengerek; lengéscsillapítók

gépjárművekhez; kormányművek szárazföldi járművekhez; árnyékolók járműablakokhoz; hűtőrácsok

 járművekhez.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; munkaruházati cikkek; munkacipők.

 ( 111 )  233.817

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02487

 ( 220 )  2020.08.22.

 ( 732 )  Kovács Ákos Tamás, Tiszaug (HU)

 ( 541 )  Finastic
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 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 111 )  233.818

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 01603

 ( 220 )  2020.06.09.

 ( 732 )  HEDIT.HU Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pignotti-Buczkó Tímea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek, munkaruházat.

 ( 111 )  233.819

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02851

 ( 220 )  2020.09.24.

 ( 732 )  Hajdu Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Ásványi étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők

emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők sportolók számára; glükóz étrend-kiegészítők; vitaminokat

 tartalmazó étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  233.823

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02132

 ( 220 )  2020.07.24.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  CELENIA

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények, bébiételeket kivéve; gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek

 bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.910

 ( 151 )  2021.03.12.

 ( 210 )  M 20 02299

 ( 220 )  2020.08.05.

 ( 732 )  IOI Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  233.912

 ( 151 )  2021.03.12.

 ( 210 )  M 20 02617

 ( 220 )  2020.09.03.
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 ( 732 )  Flexibill Informatikai és Pénzügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László 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; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; szerződések elektronikus

 adminisztrációja, elektronikus számlázás, elektronikus dokumentumcsere és archiválási szolgáltatás.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 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; faktoring-, követelés adásvételi és pénzkölcsön

szerződések elektronikus úton és automatizált folyamat részeként történő létrejöttének, adminisztrációjának,

 teljesítésének, elszámolásának és megszüntetésének támogatása.

 ( 111 )  233.913

 ( 151 )  2021.03.12.

 ( 210 )  M 20 02068

 ( 220 )  2020.07.20.

 ( 732 )  KISS B. Ker. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Vásárosnamény (HU)

 ( 740 )  Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  233.924

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02167

 ( 220 )  2020.07.27.

 ( 732 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  17    Szigetelő-, és védőanyagok, eszközök; hőszigetelő cikkek és anyagok; hangszigetelő cikkek és anyagok;

építéshez és kivitelezéshez használatos hab szigetelőanyagok; időjárásvédő szigetelőanyagok; rugalmas

szigetelőanyagok extrudálható réstömítő anyag formájában; szigetelőanyagok; tömítőanyagok; tömítések és

tömítőszerek, szűrőanyagok; vízálló és nedvességálló cikkek és anyagok; építkezéseknél használt üvegszálas

szigetelőanyagok; kőgyapot szigetelésre; építőipari szigetelőhabok; épületszigetelésként használt habfóliák,

hablapok; polisztirol panelek szigetelési célokra; épületszigetelésként használt poliuretán habborítás; ipari

 burkolatok épületszigeteléshez; szigetelő panelek.

 ( 111 )  233.925

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02168

 ( 220 )  2020.07.27.
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 ( 732 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  17    Szigetelő-, és védőanyagok, eszközök; szigetelőanyagok; tömítőanyagok; hőszigetelő cikkek és anyagok;

hangszigetelő cikkek és anyagok; építéshez és kivitelezéshez használatos hab szigetelőanyagok; időjárásvédő

szigetelőanyagok; rugalmas szigetelőanyagok extrudálható réstömítő anyag formájában; tömítések és

tömítőszerek, szűrőanyagok; vízálló és nedvességálló cikkek és anyagok; építkezéseknél használt üvegszálas

szigetelőanyagok; kőgyapot szigetelésre; építőipari szigetelőhabok; épületszigetelésként használt habfóliák,

hablapok; polisztirol panelek szigetelési célokra; épületszigetelésként használt poliuretán habborítás; ipari

 burkolatok épületszigeteléshez; szigetelő panelek.

 ( 111 )  233.926

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02169

 ( 220 )  2020.07.27.

 ( 732 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  17    Szigetelő-, és védőanyagok, eszközök; szigetelőanyagok; tömítőanyagok; hőszigetelő cikkek és anyagok;

hangszigetelő cikkek és anyagok; építéshez és kivitelezéshez használatos hab szigetelőanyagok; időjárásvédő

szigetelőanyagok; rugalmas szigetelőanyagok extrudálható réstömítő anyag formájában; tömítések és

tömítőszerek, szűrőanyagok; vízálló és nedvességálló cikkek és anyagok; építkezéseknél használt üvegszálas

szigetelőanyagok; kőgyapot szigetelésre; építőipari szigetelőhabok; épületszigetelésként használt habfóliák,

hablapok; polisztirol panelek szigetelési célokra; épületszigetelésként használt poliuretán habborítás; ipari

 burkolatok épületszigeteléshez; szigetelő panelek.

 ( 111 )  233.929

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02666

 ( 220 )  2020.09.07.

 ( 732 )  Varga Péter István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VPI

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fémtartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz.

 ( 111 )  233.933

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02710

 ( 220 )  2020.09.10.

 ( 732 )  Révész István, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Czár Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  35    Kerékpárokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kerékpár-tartozékokkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 37    Kerekek beállítása; kerekek javítása; kerekek kiegyensúlyozása; kerékpárok javítása; kerékpárok javítása és

 karbantartása; kerékpárok javításával kapcsolatos információszolgáltatás.

 ( 111 )  233.934

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02526

 ( 220 )  2020.08.27.

 ( 732 )  AquaShield Control Kft., Salgótarján (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Automatikus vezérlő, irányító berendezések; folyamatirányító digitális vezérlők; programozható vezérlő

berendezések; világításszabályzó készülék; adatgyűjtő készülékek, eszközök; elektronikus hőmérséklet

regisztrálók, nem orvosi használatra; elektronikus szén-dioxid szint rögzítő készülékek [nem orvosi célokra];

elektronikus adatbázisok; bioinformatikai szoftverek; környezetellenőrző szoftverek; környezetfigyelő szoftverek;

számítógépes szoftverek elektromos világítóberendezések távirányításához; számítógépes szoftverek világítás

vezérléséhez; adatfeldolgozó szoftverek; adatgyűjtő és adatrögzítő berendezések; napfénymérők; savasság

 analizátorok; szintkapcsolók.

 ( 111 )  233.935

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02701

 ( 220 )  2020.09.10.

 ( 732 )  Csirmaz Szilvia Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok; könyvek; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott bizonyítványok, oklevelek;

 nyomtatott tananyagok; oktatási és képzési anyagok; oktató jellegű kiadványok.

 41    Táncos rendezvények; táncklub szolgáltatások; táncoktatás nyújtása; táncversenyek szervezése; táncos

események szervezése; táncos előadások bemutatása; élő táncelőadások bemutatása; tánccal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; oktatás, tanítás; sporttevékenységek oktatása; vizsgaszervezés [oktatási]; oktatási vizsgáztatás;

testi egészség oktatás; oktatási anyagok kiadása; oktatási anyagok terjesztése; oktatási előadások szervezése;

oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási információs szolgáltatások; oktatási

események szervezése; oktatási bizonyítványok odaítélése; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási és

képzési szolgáltatások; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek

szervezése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása;

mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; online oktatás biztosítása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása;
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oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;

elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; folyóiratok és könyvek

megjelentetése elektronikus formában; könyvek és folyóiratok kiadása; füzetek kiadása; kiadványok

megjelentetése; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; online kiadványok

megjelentetése; zenekiadási szolgáltatások; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;

csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; fesztiválok szervezése; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi sport- és kulturális

események szervezése; online szórakoztatás; szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása interneten

keresztül; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok

szervezése; szabadidős szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások idősek számára; szabadidős táborok;

 szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; vetélkedők, versenyek szervezése.

 ( 111 )  233.936

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02702

 ( 220 )  2020.09.10.

 ( 732 )  Biliczki Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Online rendelési szolgáltatások; mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; informatikai

 berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  233.937

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02706

 ( 220 )  2020.09.10.

 ( 732 )  CSILLAGSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

 ( 111 )  233.938

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02707

 ( 220 )  2020.09.10.

 ( 732 )  Megla Rózsa, Szentendre (HU)

 Spaceharmony System Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  esfree

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

A rovat 39 darab közlést tartalmaz. 
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