
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 19 00233

 ( 220 ) 2019.01.28.

 ( 731 )  DÍJNET Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zsilla László, Budapest

 ( 541 ) Minden számla egy helyen

 ( 511 )   16    Csomagolópapír; papír-írószer áruk.

 ( 210 ) M 19 02895

 ( 220 ) 2019.09.23.

 ( 731 )  Gao Wenbin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 00320

 ( 220 ) 2020.02.01.

 ( 731 )  Qu Lei, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás, akadémia, továbbképzés.

 ( 210 ) M 20 00322

 ( 220 ) 2020.02.03.

 ( 731 )  SWEET-LINE -98 Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 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.

 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].

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
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 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 210 ) M 20 00933

 ( 220 ) 2020.04.01.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zrt. 50%, Budapest (HU)

 Beerd Brew Design Kft. 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kőbánya X

 ( 511 )   32    Kőbányán gyártott sörök.

 ( 210 ) M 20 01290

 ( 220 ) 2020.05.13.

 ( 731 )  Villámfordítás Fordítóiroda Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Villámfordítás

 ( 511 )   41    Fordítás és tolmácsolás.

 ( 210 ) M 20 01447

 ( 220 ) 2020.05.26.

 ( 731 )  Kovács Krisztián, Tapolca (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

 ( 210 ) M 20 01532

 ( 220 ) 2020.06.02.

 ( 731 )  Atenor Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanvagyon-kezelés; ingatlanvagyon-tervezés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés finanszírozása;

ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlan-tanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlanbefektetések; tőkebefektetés ingatlanba; ingatlanok

bérbeadása; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlanbefektetések

kezelésével kapcsolatos ingatlanszolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi

szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli

tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások;

ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanokhoz

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; épületkomplexumokkal

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;
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ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;

ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási

szolgáltatások; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal

foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületek

adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi

jelentések készítése; ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi szolgáltatások]; ingatlanokkal

kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése]; ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos

 pénzügyi jelentések elkészítése; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

 37    Építkezés; ingatlanfejlesztés; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; kereskedelmi ingatlanok építése;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások.

  42    Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel kapcsolatos beszámolók készítése.

 ( 210 ) M 20 02241

 ( 220 ) 2020.07.31.

 ( 731 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Wéber Péter, Patalom

 ( 541 ) LIANHUA QINGWEN JIAONANG

 ( 511 )   30    Méregtelenítő teafüveket tartalmazó kapszula.

 ( 210 ) M 20 02373

 ( 220 ) 2020.08.11.

 ( 731 )  Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 02555

 ( 220 ) 2020.08.31.

 ( 731 )  Derma-Art Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Dermaart Cosmetics

 ( 511 )  1    Ipari, tudományos, vegyi termékek; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

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

 eszenciaolajok.

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.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; eszközök és árucikkek csecsemők

 gondozásához; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

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

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

 elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.

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

 vagy állatok részére.
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 ( 210 ) M 20 02653

 ( 220 ) 2020.09.04.

 ( 731 )  Horváth Mónika, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tolnai Anna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BGC Angol Napközi

 ( 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.

 41    Gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási

szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási tevékenységek szervezése nyári

táborokhoz; online interaktív szórakoztatás; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; szabadidős

táborok; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztató tevékenységek szervezése nyári

 táborokhoz; táboroztatás; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 20 02654

 ( 220 ) 2020.09.04.

 ( 731 )  Horváth Mónika, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tolnai Anna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BGC Angol Műhely

 ( 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.

 41    Gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási

szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; iskolai szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási tevékenységek

szervezése nyári táborokhoz; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel

kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; szórakoztató tevékenységek

szervezése nyári táborokhoz; szabadidős táborok; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

 tevékenységek; táboroztatás; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02655

 ( 220 ) 2020.09.04.

 ( 731 )  Horváth Mónika, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tolnai Anna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BGC Angol Program

 ( 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.

 41    Gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási

szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; iskolai szolgáltatások [oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási

tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; szórakoztató

tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; szabadidős táborok; szórakoztatási, oktatási és képzési

 szolgáltatások; táboroztatás; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 20 03012

 ( 220 ) 2020.10.08.

 ( 731 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Aranykifli
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 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 20 03194

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Panyolai Szilvórium Zrt., Panyola (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

 ( 210 ) M 20 03195

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület, Tordas (HU)

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 20 03196

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Miskolc (HU)

 ( 541 ) mediKafé-Központi Büfé

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 03201

 ( 220 ) 2020.10.26.

 ( 731 )  Ungor Erik, Izsák (HU)

 Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) "POWER ENERGY DRINK HOZD A FORMÁD..."

 ( 511 )   32    Alkoholmentes energiaitalok.

 ( 210 ) M 20 03371

 ( 220 ) 2020.11.10.

 ( 731 )  NFZ Federnwerk Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

 ( 541 ) maxi-load

 ( 511 ) 7    Függő támaszok (gépalkatrészek); lengéscsillapítók dugattyúi (gépalkatrészek) rugók (géprészek);

 szabályozók (géprészek); tengelyek gépekhez.

 12    Felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; felfüggesztő rugók, hordrugók járművekhez; gépkocsi
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lengéscsillapítók; lengéscsillapító rugók járművekhez; rögzítők gépkocsirészek gépkocsi-karosszériához való

 rögzítésére; torziós rudak járművekhez.

 ( 210 ) M 20 03372

 ( 220 ) 2020.11.10.

 ( 731 )  No effort Kft., Szeged (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.

 ( 210 ) M 20 03426

 ( 220 ) 2020.11.12.

 ( 731 )  Parklife project Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csízy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; irodaház és egyéb kiszolgáló létesítmények és épületek, illetve azok berendezései

 és felszerelései építéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó üzembehelyezési és javítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03455

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) SORPATIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03456

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) RADIQTIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03457

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) SIRGALED

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03458

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 7. szám, 2021.04.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M720



 ( 541 ) TRESSETIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03596

 ( 220 ) 2020.11.23.

 ( 731 )  DUE Produceri Iroda Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 03600

 ( 220 ) 2020.11.24.

 ( 731 )  CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Szaniterek; csaptelepek; zuhanyok; kádak; mosogatók, mosdók; fürdőszobai világító-, fűtő-, hűtő-, szárító-,

szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések; konyhai világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-,

 szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések.

 19    Nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek; nem fém anyagok építéshez és építkezéshez;

beton; mélyépítési és magasépítési műtárgyak; betonépítő elemek, ideértve mélyépítési és magasépítési

műtárgyakhoz alkalmazható beton lemezszerkezeteket; előregyártott betonelemek; nem fémből készült

burkolatok építéshez; nem fémből készült burkolólapok építéshez; nem fémből készült épületpanelek; vasbeton;

vasbeton építőelemek; előregyártott vasbeton elemek; vasútépítési anyagok, nem fémből; merev csövek nem

 fémből; nem fém építőelemek csatornázáshoz; nem fém építőelemek közművekhez.

 35    Kis- és nagykereskedelmi, valamint online kereskedelmi szolgáltatások a következő árukkal kapcsolatban:

szaniterek; csaptelepek; zuhanyok; kádak; mosogatók, mosdók; fürdőszobai világító-, fűtő-, hűtő-, szárító-,

szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések; konyhai világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-,

szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések; nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és

elemek; nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; beton; mélyépítési és magasépítési műtárgyak; beton

építőelemek, ideértve mélyépítési és magasépítési műtárgyakhoz alkalmazható beton lemezszerkezeteket;

előregyártott betonelemek; nem fémből készült burkolatok építéshez; nem fémből készült burkolólapok építéshez;

nem fémből készült épületpanelek; vasbeton; vasbeton építőelemek; előregyártott vasbeton elemek; vasútépítési

anyagok, nem fémből; merev csövek nem fémből; nem fém építőelemek csatornázáshoz; nem fém építőelemek

 közművekhez.

  37    Építőipari szolgáltatások; építési tanácsadó szolgáltatások.

  40    Vízkezelés.

  42    Építőipari műszaki szolgáltatások; építőipari tervezés; építőipari kutatás; építőipari minőségellenőrzés.

 ( 210 ) M 20 03601

 ( 220 ) 2020.11.24.

 ( 731 )  CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Szaniterek; csaptelepek; zuhanyok; kádak; mosogatók, mosdók; fürdőszobai világító-, fűtő-, hűtő-, szárító-,

szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések; konyhai világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-,

 szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések.

 19    Nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek; nem fém anyagok építéshez és építkezéshez;

beton; mélyépítési és magasépítési műtárgyak; betonépítő elemek, ideértve mélyépítési és magasépítési
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műtárgyakhoz alkalmazható beton lemezszerkezeteket; előregyártott betonelemek; nem fémből készült

burkolatok építéshez; nem fémből készült burkolólapok építéshez; nem fémből készült épületpanelek; vasbeton;

vasbeton építőelemek; előregyártott vasbeton elemek; vasútépítési anyagok, nem fémből; merev csövek nem

 fémből; nem fém építőelemek csatornázáshoz; nem fém építőelemek közművekhez.

 35    Kis- és nagykereskedelmi, valamint online kereskedelmi szolgáltatások a következő árukkal kapcsolatban:

szaniterek; csaptelepek; zuhanyok; kádak; mosogatók, mosdók; fürdőszobai világító-, fűtő-, hűtő-, szárító-,

szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések; konyhai világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-,

szellőztető, és vízszolgáltató készülékek és berendezések; nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és

elemek; nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; beton; mélyépítési és magasépítési műtárgyak; beton

építőelemek, ideértve mélyépítési és magasépítési műtárgyakhoz alkalmazható beton lemezszerkezeteket;

előregyártott betonelemek; nem fémből készült burkolatok építéshez; nem fémből készült burkolólapok építéshez;

nem fémből készült épületpanelek; vasbeton; vasbeton építőelemek; előregyártott vasbeton elemek; vasútépítési

anyagok, nem fémből; merev csövek nem fémből; nem fém építőelemek csatornázáshoz; nem fém építőelemek

 közművekhez.

  37    Építőipari szolgáltatások; építési tanácsadó szolgáltatások.

  40    Vízkezelés.

  42    Építőipari műszaki szolgáltatások; építőipari tervezés; építőipari kutatás; építőipari minőségellenőrzés.

 ( 210 ) M 20 03607

 ( 220 ) 2020.11.24.

 ( 731 )  Czentnár István, Pomáz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Meghibásodott számítógépek javítása; számítógép javítás; számítógép javítási szolgáltatások; számítógépek

és számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; számítógépek karbantartása és javítása;

számítógépek telepítése és javítása; számítógépes és telekommunikációs hardverek javítása és karbantartása;

számítógépes hálózati és számítástechnikai berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

számítógépes hálózatok karbantartása és javítása; számítógépes hardver javítása; számítógépes hardverek és

telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes hardverek [üzembe

 helyezés, karbantartás és javítás]; tanácsadás számítógépes hardver telepítése, karbantartása és javítása terén.

 ( 210 ) M 20 03751

 ( 220 ) 2020.12.08.

 ( 731 )  Kujbus Beáta, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Péter ügyvéd, Debrecen

 ( 541 ) Kujbus

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 37    Építőipari szolgáltatások; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; égőfejek

karbantartása és javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések

 zavarmentesítése; 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.

 ( 210 ) M 20 03762

 ( 220 ) 2020.12.08.
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 ( 731 )  Liu Wei Jie, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 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.

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

 ( 210 ) M 20 03763

 ( 220 ) 2020.12.08.

 ( 731 ) BIVA ATELIER Belsőépítészeti Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Fekete Krisztián, Budapest

 ( 541 ) Raport

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

 ( 210 ) M 20 03772

 ( 220 ) 2020.12.09.

 ( 731 )  Puskás József, Nagykőrös (HU)

 ( 541 ) FÁKLYÁS PINCE

 ( 511 )   43    Vendéglátás, borozó, éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03931

 ( 220 ) 2020.12.18.

 ( 731 )  GURZÓ Fogászati Kft., Orosháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Teljes körű fogászati ellátási szolgáltatások, fogorvosi, fogászati, fogszabályozási, fogpótlási,

 implantológiai, szájsebészeti, szájhigiénés, fogfehérítési és fogkozmetikai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03935

 ( 220 ) 2020.12.21.

 ( 731 )  KUNSÁG-SZESZ Zrt., Kiskőrös (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 210 ) M 20 03936

 ( 220 ) 2020.12.21.

 ( 731 )  KUNSÁG-SZESZ Zrt., Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 210 ) M 21 00079

 ( 220 ) 2021.01.12.

 ( 731 )  Frecskáné Szénási Szilvia, Kerepes (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00080

 ( 220 ) 2021.01.12.

 ( 731 )  Horváth Lilla Vanda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csányi & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PICK 'N GO

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
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 ( 210 ) M 21 00081

 ( 220 ) 2021.01.12.

 ( 731 )  Neuleder Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 21 00082

 ( 220 ) 2021.01.12.

 ( 731 )  Kertész és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 ) uib

 ( 511 )  36    Független pénzügyi tervezési tanácsadás; kockázatkezelési szaktanácsadás [pénzügyi]; pénzügyek, pénzügyi

szolgáltatások; pénzügyi kockázatértékelési szolgáltatások; pénzügyi kockázatkezelés; pénzügyi szolgáltatások;

 pénzügyi tervezés és menedzsment; pénzügyi szolgáltatások nyújtása.

 ( 210 ) M 21 00083

 ( 220 ) 2021.01.12.

 ( 731 )  Magyar Úszó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fábry György Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 210 ) M 21 00084

 ( 220 ) 2021.01.12.

 ( 731 )  Magyar Úszó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fábry György Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Úszó Nemzet Program

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 210 ) M 21 00088

 ( 220 ) 2021.01.12.

 ( 731 )  MIL-LAND Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  10    Állatorvosi arcvédők, arcvédő maszkok; betegvizsgáló köpenyek; arcmaszkok sebészeti használatra;

egészségügyi maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra; hajvédő sapkák állatorvosi használatra
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[állatorvosoknak]; hajvédő sapkák fogorvosi használatra [fogorvosoknak]; köpenyek sebészeti használatra;

kórházban használatos kesztyűk; maszkok egészségügyi személyzet általi használatra; műtős sapkák; műtősruhák;

orvosi köpenyek; orvosi maszkok; ruházat, fejfedők és lábbelik ápolószemélyzet és páciensek számára; sebészeti

köpenyek; sebészeti ruhák, műtős ruhák; speciális műtőruházat; steril ruházat sebészeti használatra; védőruházat

orvosi célokra; védőruházat sebészeti célokra; védőmaszkok fogászati személyzet számára; fogorvosi arcvédő

maszkok; cipőbetétek [ortopédiai]; hajvédő sapkák orvosi használatra [orvosoknak]; puha talpbetétek [ortopéd];

 orvosi izolációs köpenyek.

 25    Ápolói egyenruhák; ápolónői nadrágok; ápolónői overallok; ápolónőruhák; bőrövek [ruházat]; egyenruhák;

egyenruhák kereskedelmi használatra; farmerkabátok; farmernadrágok; fehér köpenyek kórházi használatra;

felsőruházat; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi és női ingek; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok,

mellények; köpenyek; laborköpenyek; legging nadrágok, cicanadrágok; munkaruházati cikkek; munkaköpenyek;

nadrágok; női felsőruházat; női ruhák; overallok, munkaruhák; ruházati cikkek nők számára; tunikák; zoknik;

 bőrpapucsok; férfi és női lábbeli; gumi lábbelik; klumpák; munkacipők; női lábbelik.

 35    Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások

ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi ruházati csomagküldési szolgáltatások; online ruházati

kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházattal

 kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00093

 ( 220 ) 2021.01.13.

 ( 731 )  Lélekkel az Egészségért Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Nyugizóna

 ( 511 )  41    Coaching; coaching [tréning]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás]

területén; oktatási szolgáltatások coaching formájában; személyi coaching [képzés]; egészségklub szolgáltatások

[egészség és fitnesz]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások

nyújtása; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése,

lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási konferenciák

szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; rekreációs célú konferenciák szervezése; találkozók

és konferenciák szervezése; oktatási információs szolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása;

önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek és szemináriumok lebonyolítása;

önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; rekreációs célú szemináriumok szervezése;

 egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

  42    Szakszövegek írása; tudományos kutatás; tudományos kutatás és elemzés.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel

kapcsolatos szolgáltatások]; személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; pszichológus

 [szolgáltatások].

 ( 210 ) M 21 00095

 ( 220 ) 2021.01.13.

 ( 731 ) Bridgestone Licensing Services, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Nashville, Tennessee

 (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Légrugók.
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 ( 210 ) M 21 00246

 ( 220 ) 2021.01.25.

 ( 731 )  GRILL-MEATOLOGY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) MEATOLOGY GO

 ( 511 )  29    Angolszalonna; bacon chips; bárányhús, feldolgozva; bárányhúsból készült termékek; báránynyársak;

baromfi; baromfi, nem élő; baromfihús-helyettesítők; belsőségek; birkahús szeletek; bolognai típusú szalámi;

borjúhús; botifarra kolbász; bratwurst kolbász; bundás virsli; chorizo kolbász; corn dogs [virslik

kukoricabundában]; csirke, csirkehús; csirke mousse-ok; csirkeburgerek; csirkecombok; csirkefalatok;

csirkegolyók; csirkekolbász; csirkemellfilé; csirkekrokett; csirkés húsgolyók; csirkesaláta; csirkeszárnyak;

csirkezúza; csomagolt húsok; csülök; disznóhús; disznósajt; ecetes, pácolt, tartósított sertésláb csemege;

elsősorban csirkehúst tartalmazó fagyasztott előételek; fagyasztott baromfi; fagyasztott csirke; fagyasztott húsok;

fagyasztott hústermékek; fagyasztott pulyka; fagyasztva szárított hús; feldolgozott hústermékek; főtt csirke; főtt

hús üveges kiszerelésben; főtt húsok; főtt kacsa; főtt pulyka; főtt húskonzerv; friss baromfi; friss csirke; friss

húsok; friss pulyka; füstölt húsok; füstölt kolbászok; grillcsirke (yakitori [japán pálcás grillcsirke]); haggis;

hamburgerek, húspogácsák; hentesáruk; hot dog virslik; hurkafélék; hús; hús és hústermékek; hús, tartósított;

húsalapú snack-ételek; húsból készült étkezési krémek; húsgolyók belsőségekből [élelmiszerek]; húsgombócok

baromfiból; húskonzervek; húskrémek; húsok; húspótlók; hússzeletek; hústermékek hamburgerek formájában;

hústöltelékek pitékhez; húzott marhahús; húzott sertéshús; instant ragu; ír fehér hurka; kacsahús; kacsazúza;

kecskebékahús; kocsonya, aszpik; kocsonyák; kolbász; kolbászhús; kolbászok; kolbászok, tartósítva;

kolbásztermékek; konfitált kacsahús; konyhakész hús; konyhakész marhahús; levegőn szárított kolbászok;

libamáj; liofilizált hús; löncshúsok, húskonzervek; máj; marhagyomor; marhahús; marhahús szeletek; marhahús

pogácsa; marhahúsgombócok; marhahúskonzervek; marhasült; marhasültek; mélyhűtött baromfi; mélyhűtött

csirke; mortadella; napon szárított disznóhús; nem élő selyemtyúkok; nyers hamburgerpogácsa; nyers kolbász;

pacal; pácolt húsok; pastrami; pehely vékonyságúra gyalult hús; pepperoni; préselt, sózott kacsa; prosciutto [olasz

sonka]; puffasztott szalonnabőr, sertésbőr; pulyka; pulykaburgerek; pulykadarabok; pulykahús; pulykahús

termékek; pulykahúsból készült pogácsák; quenelles [hosszúkás gombócok halból, csirkehúsból vagy más

húsból]; quenelles [húsgombócok]; roston sült hús; saslik; sertéshúskonzerv; sertéshúskonzervek; sertéshúst és

babot tartalmazó konzervek; sertéskaraj; sertéssült; sertésszelet; sólet; sózott hús; sózott vagdalt marhahúsok;

sonka; sült bárányhús; sült baromfihús; sült csirke; sült disznóhús; sült hús; sült kacsa; sült libahús; sült

pulykahús; sült sertés hasalja szalonna [samgyeopsal]; sült szárnyashúsok; szafaládé; szalámi; szalonnabőr;

szalonnabőrök; szamárhús; szárított csirke [emberi fogyasztásra]; szárított csirkefalatok; szárított hús; szárított

kacsafalatok; szárított marhahús; szarvashús; szaté (nyársas étel); szejtán [húspótló]; szeletelt hús;

szendvicstöltelékként használt csirkehús darabok; szójaszószban főtt hús [tsukudani]; tartósított baromfihús;

tépett csirkehús; teriyaki csirke (japán étel); töltöttkáposzta-tekercsek; vad, nem élő; vadhús; vadhús (nem élő);

vadhús konzervek; vagdalthúsok; véreshurka; virslik; yakitori [japán pálcás grillcsirke]; étkezési

tengerilazac-ikra; étkezési tengeripisztráng-ikra; fagyasztott főtt hal; fagyasztott hal; fagyasztott haltermékek;

édeshal, nem élő [ayu]; ételként elkészített csigák; emberi fogyasztásra elkészített csiga; elsősorban tenger

gyümölcseit tartalmazó fagyasztott előételek; fagyasztott rákfélék, kagylók; fagyasztott tenger gyümölcsei; fehér

busa, nem élő; fekete kaviár; feldolgozott halikra; feldolgozott halak; feldolgozott haltermékek emberi

fogyasztásra; feldolgozott tenger gyümölcsei; fésűkagyló (nem élő); fésűkagylók, nem élő; főként halat

tartalmazó hűtött ételek; főtt csiga; főtt és szárított hal; főtt, füstölt, szárított halforgács [katsuo-bushi]; főtt hal;

főtt tengeri ételek; füstölt hal; füstölt heringfilé; füstölt lazac; garnéla rákok, nem élő; garnélakrém; garnélarákok,

apró, nem élő; grillezett halfilék; hal olívaolajban; hal mousse-ok; hal sültkrumplival; hal, tartósított; hal üvegben;

halak; halas krékerek; halból készített élelmiszertermékek; halból készült hűtött ételek; halételek; halfilé;

halgolyók; halikra, elkészítve; halikrák emberi fogyasztásra; halkivonatok; halkocsonyák; halkolbászok;

halkonzerv; halkrokett; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; halpástétomok; halpogácsák; halrudak;

halszeletek; henger alakúra sütött halhúsmassza [chikuwa]; hering, nem élő; heringek [nem élő]; homár, nem élő;
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kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kagylók, nem élő; kaliforniai kagyló [nem élő]; kalmártinta; kapellán lazac, nem

élő; kaviár; kardhal (nem élő); kaviárpótló; kékkagyló [nem élő]; kenyérre kenhető hal, tenger gyümölcsei és

puhatestűek; kivonatok tenger gyümölcseiből; klipfish [sózott és szárított tőkehal]; kókuszos bundában sült

garnélarák; közönséges lepényhal, nem élő; krill, nem élő; languszták; languszták, nem élő; lazac krokett; lazac,

nem élő; lazac [nem élő]; lazackaviár; lepényhalak, nem élő; márna-ikra saláta; nem élő osztriga emberi

fogyasztásra; nem élő puhatestűek; nem élő tintahal; olajos tonhal; nyelvhal, nem élő; osztriga, nem élő; pácolt

hal; pácolt, szárított spanyol makréla; pisztráng, nem élő; polipok [nem élő]; ponty [nem élő]; quenelles

[halgombóc]; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákhús; rákhús-utánzat; rákikra emberi fogyasztásra; rákikra

pástétom; rákok; rákok [nem élő]; rákpogácsa; rákok, folyami, nem élő; rövid nyakú kagyló [nem élő]; sózott,

fermentált tenger gyümölcsei [jeotgal]; sózott hal; sózott medúza; spanyol makréla, nem élő; sügér, nem élő;

szardella, ajóka; szardella filézve; szardella, nem élő; szardínia, nem élő; szardínia [nem élő]; szárított

borotvakagyló-hús; szárított fésűkagyló; szárított garnélarák; szárított hal; szárított halhús; szárított heringikra;

szárított kagylóhús; szárított kürtcsigahús; szárított, őrölt garnéla; szárított, őrölt hal; szárított tengeri alga lapok

(hoshi-nori); szárított tengeri ételek; szárított tengeri nyulak; szárított tintahal; szárított tonhalforgács

[kezuribusi]; széles kárász, nem élő; szeletelt tengeri kürtcsiga; szójaszószban főtt tenger gyümölcsei [tsukudani];

szójaszószban marinált rák [ganjang-gejang]; tartósított hal; tenger gyümölcsei konzerv; tenger gyümölcsei [nem

élő]; tenger gyümölcseiből készült pástétom; tenger gyümölcseit tartalmazó konzervek; tengeri keszeg, nem élő;

tengeri keszegek [vörös keszeg, nem élő]; tengeri ételek; tengeri sügér [nem élő]; tengeri sün [nem élő]; tengeri

uborka, nem élő; tengeri uborkák [nem élő]; tintahal [előkészített]; tisztított garnélarákok; tőkehal [nem élő];

tonhal [konzervek]; tonhal [nem élő]; úszóhólyag; üveges haltermékek; zselék tenger gyümölcseiből; acidofil tej;

alacsony zsírtartalmú joghurtok; alacsony zsírtartalmú sajtok; alacsony zsírtartalmú tejtermékekből készült

szendvicskrémek; aludttej, alvadt tej; aludttejek; biotej; cancoillotte sajt; cheddar sajt; cottage cheese [túrószerű

sajtfajta]; creme fraîche; csokoládéval ízesített tejalapú italok; elsősorban tejtermékből készített kávékrémporok;

erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; fehér lágy sajtok; fehérítőszerek italokhoz [tej alapú];

feldolgozott sajtok; érlelt sajtfélék; fermentált sült tej; főként tejet tartalmazó tejes italok; fokhagymás vajak;

földimogyorótej-alapú italok; friss fehér puha sajtok; friss (nem érlelt) sajt; friss, nem érlelt sajtok; füstölt sajt;

friss sajt; fűszereket tartalmazó sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok; fűszervajak; ghí; hűtött tejalapú

desszertek; író; italnak szánt kókuszdiótej; joghurt desszertek; juhsajt; juhtej; kávét tartalmazó tejalapú italok;

kávékrémpor; kecsketej; kecsketejből készült joghurtok; kecsketejből készült sajt; kecsketejpor; kefir [tejes ital];

kéksajt; kemény sajt; kenhető sajtok; készítmények joghurt előállítására; kevert vaj; krémsajtok; lágy sajtok;

kumisz; liofilizált tofu darabok [kohridofu]; magas fehérjetartalmú tej; magas tejtartalmú tejes italok; magas

zsírtartalmú tejszín; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin; margarin-helyettesítők;

mascarpone; mártások; mesterséges tejalapú desszertek; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyorótej; mozzarella

rudak; növényi alapú tejszín; növényi tejpor; növényi tejszín [tejtermék-helyettesítő]; penésszel érlelt sajt; puhára

érlelt sajt; reszelt sajt; rizstej; sajtfondü; sajtkeverék; sajtkeverékek; sajtmártások; sajtok; sajtok mártás

formájában; sajtos pálcikák; sajtporok; sajtpótlók; sajttermékek; skyr; sült tofu szeletek [aburaage]; szójatej;

tehéntej; tej; tejalapú desszertek; tejalapú mártások; tejalapú tejszínhab öntetek; tejből készült italok; tejföl;

tejfölpótlók; tejhelyettesítők; tejszín; tejtermékek; túró; túró [quark]; tzatziki; túrókészítmények; vajhelyettesítők;

vaj; vajkrém; albumin étkezésre; fagyasztott tojás; feldolgozott tojások; főtt tojással töltött fasírozott; fürjtojás;

kacsatojás; konzervált fürjtojás; marinált tojások; nyers tojás; savanyított tojás; sózott tojások; szárított tojás;

száznapos tojások; teaízű tojások; tojásfehérje; tojáshelyettesítők; tojásfehérjepor; tojások; tojáspor; tojássárgája;

tojástekercsek; tyúktojás; állati olajok étkezési célokra; állati zsír étkezési célra; canola olaj, repceolaj;

chiamagolaj étkezési célra; csiliolaj; disznózsír; ehető halolajok [a csukamájolaj kivételével]; étkezési kókuszolaj;

étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési olajok élelmiszerek fényezésére; étkezési olajok ételek

elkészítéséhez; étkezési repceolajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; faggyú, étkezési; főzőolajok;

főzővaj; főzőzsiradékok; fűszerezett olajok; ízesített olajok; keményített étkezési olajok; keményített olaj

[hidrogénezett étkezési olaj]; kevert növényi olajok konyhai célokra; kókuszolaj; kókuszolaj és -zsír [étkezési];

kókuszvaj; koncentrált, sűrített vaj; kukoricaolaj; kukoricazsír; lenmagolaj [ehető]; lenmagolaj kulináris célokra;
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magokból készült vaj; marhazsír, marhafaggyú; marhafaggyú [élelmiszerekhez]; mézes vaj; napraforgóolaj,

étkezési; növényi olajok étkezési célra; növényi zsírok étkezési felhasználásra; olajkeverék [étkezési]; növényi

zsírok főzéshez; olajkeverékek ételekhez; olajok, étkezési; olívaolaj; organikus kókuszolaj étkezési célokra;

pálmaolaj táplálkozási használatra; pálmamagolaj, táplálkozási használatra; olívaolaj, étkezési; perillaolaj étkezési

célokra; repceolaj, étkezési; rizskorpaolaj étkezési célra; salátaolaj; sós vajak; szarvasgomba alapú olajok;

szezámolaj; szójababolaj ételekhez; szójaolaj; szójaolaj étkezési célra; szójaolaj étkezési használatra; szójaolajok

főzéshez; szőlőmagolaj; tisztított vaj; tökmagolaj étkezési célra; vajkészítmények; vajolajak; zsiradék

édestésztához; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek,

kenyérre; ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; alga emberi fogyasztásra;

algakivonatok élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; almachips;

almakompót; almaszirom; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; articsóka, tartósított; articsókakrém; aszalt

datolya; aszalt datolyaszilva [got-gam]; aszalt füge; aszalt gyümölcskeverékek; aszalt szilva; aszalt vörösáfonya;

bab, tartósított; babkonzervek; babmártások; babok; babpüré; banánchipsek; banánfamagok, feldolgozva; bevont

földimogyorók; birsalma, feldolgozva; bogyóleves; bombay mix [indiai rágcsálnivaló]; bogyós gyümölcsök,

konzervált; borsó, feldolgozott; borsó, tartósított; brokkoli; burgonya alapú gnocchi; burgonya alapú gombócok;

burgonya-alapú gombócok; burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonya, feldolgozva; burgonya-hasáb formájú

chipsek; burgonya, tartósítva; burgonyából készült rágcsálnivalók; burgonyachipsek rágcsálnivalóként;

burgonyakrokett; burgonyapehely; burgonyagombóc; burgonyapüré; burgonyapürépor; caponata [szicíliai

előétel]; cassava chips; chilibab; chipsek; chipsek (burgonya); chop suey; citrom, feldolgozva; citromfű,

feldolgozva; citromlé étkezési használatra; csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica, feldolgozott;

csemegekukorica [konzervált]; csemegeuborka; cseresznye, feldolgozva; csicseriborsó, feldolgozva; csípős

savanyúság, savanyúságos szószok; csonthéjas magvak étkezésre; dahl [indiai étel]; daikon retekből készült

fermentált kimcshi [kkakdugi]; darált mandula; datolya; datolya, feldolgozva; dióalapú snack-ételek; dióbél;

dióféle-alapú, étkezést helyettesítő szeletek; dióféle-alapú szeletek étkezési célra; disznóbab; ecetben tartósított

csípős paprika; ecetes hagyma; ecetes jalapeno; ecetes paprika; ecetes uborka; édeskukorica-alapú rágcsálnivalók;

ehető hínárból készített falatok; ehető magvak; ehető liliomhagymák, szárított; ehető szárított gardénia virágok;

ehető szárított virágok; ehető tengeri alga; ehető virágok, feldolgozva; elkészített zöldségek; előkészített

fenyőmag; előkészített gombák; előkészített gyökerek; előkészített gyümölcsök; előkészített kesudió; előkészített

kókuszdió; előkészített makadámdió; előkészített mandula; előkészített nagymagvú tiszafa magvak; előre

összevágott zöldségsaláta; előre felvágott zöldségek; előre összevágott zöldségek salátákhoz; erjesztett szójabab

[natto]; eperkonzervek; erjesztett tofu; étkezési napraforgómag; étkezési szárított tengerimoszat-pehely

[tororo-kombu]; fagyasztott bambuszrügyek; fagyasztott csemegekukorica; fagyasztott hasábburgonya;

fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott kínai kel; fagyasztott páfrány (gosari); fagyasztott zöldségek; falafel;

fagyasztva szárított zöldségek; fánkok; fekete ribizli, feldolgozott; feketeáfonya, feldolgozva; feldolgozott alma;

feldolgozott articsóka; feldolgozott avokádó; feldolgozott babcsíra; feldolgozott bételdió; feldolgozott cékla;

feldolgozott chiamagvak étkezési célra; feldolgozott édesburgonya; feldolgozott ehető cordyceps; feldolgozott,

ehető virágok kristályosított formában; feldolgozott étkezési tengeri alga; feldolgozott földimogyoró; feldolgozott

görögdinnyemagok; feldolgozott gyökerek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; feldolgozott hagyma;

feldolgozott hüvelyes zöldségek; feldolgozott hüvelyesek; feldolgozott kaktusz étkezési célra; feldolgozott

kelbimbó; feldolgozott mogyorófélék; feldolgozott licsi gyümölcs; feldolgozott mogyoróhagyma [zöldségként,

nem fűszerként használva]; feldolgozott mogyoróhagyma; feldolgozott olajbogyó; feldolgozott olívapép;

feldolgozott őszibarack; feldolgozott padlizsán; feldolgozott paszternák; feldolgozott sárgabarack; feldolgozott

spirulina alga; feldolgozott tökmag; feldolgozott tigrismogyoró; feldolgozott zöldségek; fermentált gyümölcsök;

fenyőmag, feldolgozva; felezett borsó, sárgaborsó; feldolgozott zöldségtermékek; feles sárgaborsó; fermentált

zöldségek; fodros kel chips; fokhagymakrémek; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró, elkészítve;

földimogyoró, feldolgozott; földimogyoró-konzerv; földimogyoró-krém; formázott, texturált növényi fehérje

húspótlóként történő használatra; földimogyorók; főtt bab; főtt burgonya; főtt diófélék; főtt gyümölcsök; főtt

rizsre szórható szárított tengerialga-pehely [ochazuke-nori]; főtt, sóval konzervált, erjesztett bambuszrügy
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[menma]; főtt szarvasgomba; fűszeres diófélék; fűszeres tengeri alga [jabangim]; fűszerezett diófélék;

fűszerpaprika, feldolgozva; galagonya pehely; gomba, tartósított; gombakonzervek; gombapüré; grillezett

zöldségek; gyömbér, tartósított; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs chipsek; gyümölcs csipsz; gyümölcs- és

dióféle-alapú snack szeletek; gyümölcsalapú, étkezést helyettesítő szeletek; gyümölcsalapú koncentrátum

főzéshez; gyümölcsalapú töltelékek cobblerekhez [gyümölcspiték]; gyümölcsalapú töltelékek süteményekhez és

pitékhez; gyümölcsdesszertek; gyümölcshéj; gyümölcshéjak; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek;

gyümölcslevek főzéshez; gyümölcsök és diófélék vegyesen; gyümölcsök, tartósított; gyümölcsös rágcsálnivalók;

gyümölcspektin; gyümölcspép; gyümölcspép (gyümölcspüré); gyümölcspépek; gyümölcspiték töltelékei;

gyümölcsporok; gyümölcspürék; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; hámozott burgonya; hámozott mogyorók;

hagymakarikák; hámozott paradicsom; hámozott sárgarépa; hámozott zöldségek; hántolt diófélék;

hasábburgonya; hüvelyes zöldség-alapú snack-ételek; illatosított gyümölcs; ízesített mazsola; ízesített mogyorók,

diók; jukka chips; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott gyümölcs rágcsálnivalók; kandírozott

gyümölcsök; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kandírozott, mázzal bevont gyümölcsök; káposzta,

feldolgozva; kelkáposzta, feldolgozva; kész [elkészített] mogyorófélék; keverve sütött gesztenye cukorral; kiisseli

[gyümölcsből készült krémdesszert]; kimchi [erjesztett zöldségételek]; kiwi pehely; kirántott jalapeno paprika;

kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; koktélhagyma; kókusz alapú snackek; kókusz

chips; kókuszreszelék; kókuszliszt; konyhakész dió; konyhakész pisztácia; konzerv gyümölcsök; konzerv

zöldségek; konzervált és lapított narancsok; konzervált hüvelyesek; konzervált léggömbvirág-gyökér [doraji];

konzervált szilva; konzervek, savanyúságok; korinthoszi mazsola; kristályosított gyömbér; krokett; laskagomba,

szárított; lecitin étkezési célokra; lencse; lencse, tartósított; leopárdkontyvirág-zselé [konnyaku]; lila

édesburgonya chips; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve; magvak, feldolgozott; mandarin [konzervek];

mandula, darált; mandula (feldolgozott -); mandulával töltött olajbogyók; mandula, feldolgozva; mangó,

feldolgozva; maraschino cseresznye; mazsola; mézes földimogyoró; mincemeat [aszalt gyümölcs lekvár];

mincemeat [gyümölcsdarabok szesszel és fűszerekkel összefőzve]; mogyoró, előkészített; mogyoró alapú

rágcsálnivalók; mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló szeletek; mogyorók, elkészített; mustárfű, feldolgozva;

mogyorókrémből készült kenhető krémek, szendvicskrémek; napraforgó olajos feta sajttal töltött olajbogyók;

napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgómag, elkészítve; napraforgó olajos pestóval töltött olajbogyók;

narancs, feldolgozva; nem fagyasztott tofu (tofu nao); olajbogyópüré; olajbogyók, szárítva; olajbogyók, főve;

olajbogyók [feldolgozott]; olajbogyó, tartósított; olajban tartósított zöldségek; növénykivonatok étkezési célokra;

növényi alapú snackek; olívabogyó-konzerv [feldolgozott olívabogyóból]; organikus mogyoró- és magalapú

rágcsálnivaló szeletek; őrölt szezám; őszibarack pehely; pácolt gyömbér; pácolt retek; palackozott gyümölcsök;

pálmaszív, feldolgozva; paradicsomkonzerv; paradicsom kivonat; paradicsom, feldolgozva; paprikák,

előkészített; paprika, feldolgozva; papaya, feldolgozva; pármai padlizsán; paradicsomos bab; paradicsomlé

főzéshez; pektin táplálkozásra; pekándiók, kész; pekándiók, feldolgozott; pirított tengeri moszat levelek

(yaki-nori); pirított tengeri alga; pirított diófélék; peperoncino, feldolgozva; pirospaprikával és mandulával töltött

olajbogyók; pirospaprikával töltött olajbogyók; pörkölt diófélék; pörkölt földimogyoró; rágcsálnivaló-keverékek,

amelyek feldolgozott gyümölcsöket és feldolgozott dióféléket tartalmaznak; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók;

ratatouille; rágcsálnivaló-keverékek szárított gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; rebarbara szirupban;

röszti; röszti [sült reszelt krumpli]; répa; savanyított karalábé; savanyított gyümölcsök; savanyított dinnyehéj;

savanyú káposzta; savanyúságok; savanyított zöldségek; sózott diófélék; sózott kesudió; spenót, konzerv; spenót,

főve; spenót, fagyasztva; spenót [előkészített]; spárga, feldolgozva; sózott zöldségek; sült gesztenye; sült

zöldségbanán; sültburgonya; sültburgonya gofri; sültkrumpli; sültburgonya, chips; szárazbab; sűrített paradicsom;

szardellapaszta; szárított áfonya; szárított ananász; szárított, aszalt kókuszdió; szárított agar-agar zselé darabok

[kanten]; szárított bambuszgomba; szárított bambuszrügyek; szárított diófélék; szárított ehető algák; szárított

durián; szárított ehető ezüst rezgőgomba; szárított ehető fekete gomba; szárított ehető gombák; szárított ehető

sásliliom bimbók; szárított ehető tengeri alga; szárított eper; szárított étkezési tengeri alga [hoshi-wakame];

szárított fátyolos hölgy gomba; szárított gyümölcs; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók; szárított gyümölcsből

készült termékek; szárított hüvelyesek; szárított ízletes kucsmagomba; szárított kínai kel; szárított ízletes
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vargánya; szárított kínai yam; szárított licsi; szárított lencse; szárított longán; szárított mangók; szárított

szarvasgomba [ehető gombafélék]; szárított shiitake gombák; szárított papaja; szárított okra; szárított paszternák;

szárított szójabab; szárított tengeri hínár; szárított zöldségek; szarvasgomba lé; szarvasgomba-pástétom;

szarvasgomba, tartósított; szeletelt gyümölcs, konzerv; szójaszószban főtt bab [kongjaban]; szójapogácsák;

szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójapástétommal készült pogácsák; szójababkonzervek; szójabab,

feldolgozva; szója (tartósított); szója [előkészített]; szója alapú rágcsálnivalók; szeletelt gyümölcsök; szeletelt

zöldség, konzerv; szójachips; szójaalapú ételszeletek; tartósított zöldségek; tartósított paradicsom; tartósított

paprika; tartósított/konzervált olajbogyó; tartósított hüvelyesek; tartósított chilipaprikák; szultán [csemegeszőlő];

szójaszószban pácolt zöldségek; szőlőlevelek, feldolgozva; tartósított diófélék; tej alapú snackek; tengeri hínár

[feldolgozott]; tengerisaláta; üveges zöldségek; üveges szeletelt gyümölcsök; uborka kimchi [oi-sobagi]; töltött

chili; tökfélék [növények, konzervek]; töltött olajbogyók; tofus pogácsák; tofu rudacskák; tofu-alapú

rágcsálnivalók; tofu; tengerisaláta, konzervált; zöldségalapú csipszek; yuba; zöld felesborsó;

virágporkészítmények [élelmiszer]; velőborsó; vegyes savanyúságok; vegyes zöldségek; vegetáriánus szalámik;

vágott zöldségek; vegetáriánus kolbászok; vágott gyümölcsök; zöldségkivonatok főzéshez; zöldséges készételek;

zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségek, tartósított; zöldségchipsek; zöldségek, főtt; zöldségalapú

szendvicskrémek; zöldségalapú snack-ételek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségalapú előételek;

zöldségalapú húshelyettesítők; zöldségpüré; zöldségporok; zöldségpogácsák; zöldséglevek főzéshez;

zöldségkonzervek; zöldségkivonatok [levek] főzéshez; zöldséglé koncentrátumok étkezési célokra;

zöldségpástétom; áfonyadzsem; áfonyalekvár; almapüré; aszpik; citromkrém; dióféle-alapú krémek; diófélékből

készült öntetek; dióféle-alapú kenhető krémek; diófélékből készült pépek/pástétomok; diófélékből készült vaj,

 dióvaj; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek.

 43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel biztosítása

rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek;

étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering

szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára;

ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire;

ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos helyzetűeknek; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások

iskolák számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások

szanatóriumok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások oktatási

intézmények számára; étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban; felszolgálás szervezése

születésnapi bulik számára; éttermek idegenforgalmi célokra; étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek

biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjas otthonok számára; étkeztetési szolgáltatások

kórházak számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások

rendezvénytermek számára; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások esküvőkre és magáneseményekre;

sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és nyilvános eseményekre; kávéellátási

szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása]; kültéri étkeztetési szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások,

nevezetesen étel és ital biztosítása; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel biztosítása a rászorulóknak;

japán ételek készítése azonnali fogyasztásra; japán éttermekben nyújtott szolgáltatások; spanyol ételek készítése

azonnali fogyasztásra; spanyol éttermi szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz

szervezése; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás

szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar; mobil catering

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00248

 ( 220 ) 2021.01.25.

 ( 731 )  Németh Jenő János, Fertőszentmiklós (HU)

 ( 541 ) SILVANUS

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és
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 feldolgozatlan magok és vetőmagok; élő növények és virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.

 ( 210 ) M 21 00252

 ( 220 ) 2021.01.25.

 ( 731 )  Nagy Ervin, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Power Fruit Pro+

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 00253

 ( 220 ) 2021.01.25.

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

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 21 00254

 ( 220 ) 2021.01.25.

 ( 731 )  ENERGIA WEST NÉMET MAGYAR KFT., Pomáz (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna Veronika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó

ünnepségek szervezése; e-sport játékvezetés; e-sporttevékenység; e-sportesemények előállítása a televízió

számára; e-sportesemények lebonyolítása; e-sportesemények szervezése; e-sporttevékenységek megszervezése;

e-sportversenyek szervezése; elektronikus sportversenyek szervezése; élő e-sportesemények lebonyolítása;

előadások szervezése és lebonyolítása; gépjárművekkel kapcsolatos versenyek szervezése; gyorsasági versenyek

szervezése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; játékok szervezése; játékok

szervezése és lebonyolítása; játékok szervezése, rendezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése;

kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzéssel

kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;

kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés; oktatási célú

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

oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú konferenciák

szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási

kiállítások szervezése; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése;

reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek

szervezése és lebonyolítása; szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; szórakoztatási célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése;

szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;
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szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztató versenyek

szervezése; szórakoztató vetélkedők szervezése; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók szervezése és

lebonyolítása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek intézése [szervezése]; 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; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és

rendezése; autós rally-k szervezése; autóversenyek megszervezése; autóversenyek rendezése; autóversenyek

szervezése; autóversenyekhez kapcsolódó információnyújtás; autóversenyzéssel kapcsolatos versenyek és

bajnokságok szervezése; élő sportesemények lebonyolítása; időmérés sporteseményeken; járműversenyek

szervezése; motoros rally-k, versenyek szervezése; motorsportokkal kapcsolatos információnyújtás;

motorversenyek rendezése; sportklub szolgáltatások; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és

sportversenyek szervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportrendezvények

lebonyolítása; sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények szervezése és

lebonyolítása; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; sportrendezvényekhez kapcsolódó

információk szolgáltatása; sportszolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

szórakoztatási szolgáltatások; sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;

sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sportversenyek és sportesemények

szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése;

sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szériaautó-versenyek szervezése; szórakoztatás

autóversenyek formájában; szórakoztató sportszolgáltatások; versenyek, versenysorozatok szervezése;

versenyszervezés; vezetéssel kapcsolatos versenyek és bajnokságok szervezése; autóversenyzői képzés;

autóversenyzői oktatás; coaching [tréning]; csapatépítés (oktatás); gépjárműoktatás [autósiskolák];

gépjárművezető-tanfolyam biztosítása; gépjárművezetők képzése; gépkocsimotorok javításával kapcsolatos

műhelyek [képzések] lebonyolítása; haladó vezetési oktatás gépjárművezetők részére; haszongépjármű-vezetői

képzés; haszongépjármű-vezetői oktatás; járművezetési oktatás; motorkerékpár-vezetői képzés;

motorkerékpár-vezetői oktatás; motorok javításával kapcsolatos műhelyek [képzések] lebonyolítása; motorok

karbantartásával kapcsolatos műhelyek [képzések] lebonyolítása; pilóták és repülőgép-fedélzeti személyzet

képzése; repülésoktatás; repüléssel kapcsolatos képzési szolgáltatások; repülőgép-vezetői oktatás; repülőterekkel

kapcsolatos foglalkoztatás-orientált oktatás; sportoktatás; tréning autóversenyekhez; tréningek biztosítása;

tréningszimulátorok bérbeadása; vezetésoktatási szolgáltatások gépjárművezetők számára; sportfelszerelések és

-eszközök bérbeadása; sportlétesítmények bérlete; sportpályák bérbeadása; sportrendezvényeken használt

 felszerelések kölcsönzése; szórakoztató parkok és vidámparkok; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése.

 ( 210 ) M 21 00255

 ( 220 ) 2021.01.25.

 ( 731 )  Media Vivantis Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray 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,
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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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

 élelmiszerek és italok tartósítása; anyagmegmunkálás.

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

 ( 210 ) M 21 00259

 ( 220 ) 2021.01.25.

 ( 731 )  LOVING PRESENCE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Marosi Kinga, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztató

előadások bemutatása; színházi előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és

bemutatása; táncos előadások bemutatása; varieté-előadások bemutatása; zenés előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

fordítás és tolmácsolás; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és

lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák

szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok

szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;

könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; befektetéssel kapcsolatos levelező

tanfolyamok; elemi szintű levelező tanfolyamok lebonyolítása; főzéssel kapcsolatos levelező tanfolyamok;

háztartásvezetéssel, házimunkával kapcsolatos levelező tanfolyamok; kertészettel kapcsolatos levelező

tanfolyamok; kézművességgel, kézimunkával kapcsolatos levelező tanfolyamok; középiskolai szintű levelező

tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok biztosítása; levelező tanfolyamok

lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; művészeti oktatás levelező tanfolyamokon keresztül; oktatási

szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; személyes befektetéssel kapcsolatos levelező tanfolyamok;

iskoláskorú gyermekek egyetemi mentorálása; üzleti mentorálási szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása

digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok

rendezése és levezetése; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; onkológiai témájú

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok
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szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;

 táboroztatás.

 ( 210 ) M 21 00397

 ( 220 ) 2021.02.04.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) ROSESOLUTE

 ( 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 00402

 ( 220 ) 2021.02.04.

 ( 731 )  Partner Kenőanyag Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Kenőolaj; kenőzsír; kenőanyagok.

 ( 210 ) M 21 00403

 ( 220 ) 2021.02.04.

 ( 731 )  TONA HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária Anna, Budapest

 ( 541 ) Imbisztro

 ( 511 )   29    Hideg konyhai saláták.

 ( 210 ) M 21 00404

 ( 220 ) 2021.02.04.

 ( 731 )  TONA HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária Anna, Budapest

 ( 541 ) Grandero

 ( 511 )   29    Húskészítmények; kolbászok; felvágottak.

 ( 210 ) M 21 00407

 ( 220 ) 2021.02.04.

 ( 731 )  Donáth Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TEALABOR

 ( 511 )  30    Tea; tea alapú italok; teából készült italok; gyógynövény készítmények italkészítéshez;

 gyógynövényforrázatok.

  32    Üdítőitalok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok.

  43    Teaházak; teaházi szolgáltatások; kávézói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00416

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  MIRAGE 86 Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., BUDAPEST
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 ( 541 ) ALFIO RALDO

 ( 511 )  11    Fürdőszobai mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; szaniterek és fürdőszobai szerelvények és

vízvezeték tartozékok; talapzatos fürdőszobai mosdókagylók; talapzatos fürdőszobai mosdók; zuhanyfejek

fürdőszobai csapokra; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fürdőszoba felszerelések vízellátási célokra;

fürdőszoba felszerelések egészségügyi célokra [szaniteráruk]; vízforralók, autogejzírek és fürdőszobai melegítők;

fürdőszobai berendezések; fürdőszobai csapok; fürdőszobai mosdók; fürdőszobai mosdókagylók; fürdőszobai

 melegítők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszoba melegítők.

 19    Nem fémből készült fürdőszobacsempék; csempék; stukkócsempék; műanyag csempék; porceláncsempék;

márványcsempék; palacsempék, burkolólapok; nemfém homlokzati csempék, burkolatok épületekhez;

 természetes kőburkolatok és terméskő csempék; gumi padlóburkolat; padlóburkolatok [fából].

 20    Mosdókagylóval egybeépített fürdőszobaszekrények; mosdóval egybeépített fürdőszobaszekrények;

fürdőszobai berendezések bútorok formájában; nem fém fürdőszobai akasztók; elemes fürdőszobabútorok;

műanyag fürdőszobabútorok; fürdőszobai székek; fürdőszobai szekrények; fürdőszobai tükrök;

 fürdőszobaszekrények; fürdőszoba szekrények; fürdőszobabútorok.

 ( 210 ) M 21 00417

 ( 220 ) 2021.02.04.

 ( 731 )  Szabó Zoltán, Telki (HU)

 ( 541 ) ImmunGlobal

 ( 511 ) 5    C-vitamin készítmények; D-vitamin készítmények; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és

nyomelemekkel tápláló készítmények; A-vitamin készítmények; B-vitamin készítmények; főleg vitaminokból

készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; pezsgő vitamintabletták; terhességi

vitaminok; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitamin- és

ásványianyag-készítmények; vitaminitalok; vitaminkiegészítők; vitaminkiegészítők vesedialízishez;

vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminnal dúsított italok gyógyászati

célokra; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra; vitaminok és vitaminkészítmények; vitaminokat tartalmazó

 étrend-kiegészítők; vitaminos gumicukorkák; vitaminpótló tapaszok; vitamintabletták.

 ( 210 ) M 21 00418

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  Bonifert Áron Márton, Szigetmonostor (HU)

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

 ( 541 ) FAPALINTA

 ( 511 )  28    Sportcikkek és felszerelések; hintázó játékok, libikókák; fejlesztő játékok; játék testedző berendezések;

 tornaeszközök; játékszerek; mindezen áruk az állatok számára szolgáló áruk kivételével.

 ( 210 ) M 21 00421

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  Bonifert Áron Márton, Szigetmonostor (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok; polcok; szekrények (bútorok); fából készült faldekorációk; ágyak; asztalok; komódok, fiókos

szekrények; pelenkázó asztalok; székek; padok (bútorok); zsámolyok; függönytartó rudak, karnisok;

 konyhabútorok; beépített bútorok; mindezen áruk az állatok számára szolgáló áruk kivételével.
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 28    Sportcikkek és felszerelések; hintázó játékok, libikókák; fejlesztő játékok; játék testedző berendezések;

 tornaeszközök; játékszerek; mindezen áruk az állatok számára szolgáló áruk kivételével.

 ( 210 ) M 21 00424

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  Németh György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kókai Szilvia, Budapest

 ( 541 ) Vadvirág Kemping

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kempingezési lehetőség biztosítása.

 ( 210 ) M 21 00497

 ( 220 ) 2021.02.09.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) CURESOLUTE

 ( 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 00510

 ( 220 ) 2021.02.09.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) PURASOLUTE

 ( 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 00748

 ( 220 ) 2021.02.25.

 ( 731 )  Ferencz Margit, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Női ruhák.

 ( 210 ) M 21 00751

 ( 220 ) 2021.02.25.

 ( 731 )  Vetsey Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tapolca (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VETSEY

 ( 511 )  11    Fűtő, hűtő, szellőztető, légkondicionáló és tisztítóberendezések (szobai); HVAC rendszerek [fűtő,

szellőztető és légkondicionáló]; légkezelő berendezések; hőszivattyúk, hőpumpák; energia feldolgozására

szolgáló hőszivattyúk, hőpumpák; napkollektorok fűtéshez; napelemek fűtéshez; légtisztító készülékek; légtisztító

 készülékek és gépek.

 35    Hűtésre szolgáló berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; hűtésre szolgáló

berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; hűtőberendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
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szolgáltatások; hűtőberendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; melegítésre szolgáló

berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; melegítésre szolgáló berendezésekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; melegítőberendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

melegítőberendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti stratégiai

tanácsadás; gyártáshoz kapcsolódó üzleti tanácsadó szolgáltatások; fűtő, hűtő, szellőztető, légkondicionáló és

tisztítóberendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; fűtő, hűtő, szellőztető, légkondicionáló és

 tisztítóberendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 37    Fűtéstechnikai szolgáltatások; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása; bojlerek javítása vagy karbantartása; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek

karbantartása; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezése; fűtő- és

hűtőberendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések

épületekbe való utólagos beszerelése; fűtőberendezések tervszerű szervizelése; fűtőberendezések épületekbe való

utólagos beszerelése; fűtőberendezések üzembe helyezése; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása;

fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása; fűtőkészülékek javítása; fűtőkészülékek javítása és

karbantartása; hő visszanyerő készülékek javítása; klímaberendezések felújítása; klímarendszerek beüzemelése;

központi fűtés rendszerek üzembe helyezése; légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionálási,

klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari

célra]; légkondicionáló berendezések javítása és karbantartása; légkondicionáló berendezések javításával vagy

karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése;

légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; szellőztető berendezések tervszerű

szervizelése; szellőztető berendezések üzembe helyezése; szellőző berendezések épületekbe való utólagos

beszerelése; szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szárítóberendezések tervszerű szervizelése;

tiszta terek klímarendszereinek üzembe helyezése; tiszta terek rendszereinek üzembe helyezése; tiszta terekben

használt légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; levegő utómelegítők üzembe helyezése, javítása és

karbantartása; légkondicionáló berendezések javítása; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések tervszerű szervizelése;

légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; légkondicionáló rendszerek nyílásainak

lezárásával kapcsolatos szolgáltatások; napenergiás fűtőrendszerek üzembe helyezése; napenergiával működő

fűtőberendezések karbantartása és javítása; porelszívó berendezések javítása és karbantartása; porelszívó

berendezések tervszerű szervizelése; porelszívó berendezések üzembe helyezése; szagelszívó-tisztító

szolgáltatások; szagtalanítási szolgáltatások; szellőztető berendezések javítása; szellőztető berendezések javítása

 és karbantartása.

 ( 210 ) M 21 00755

 ( 220 ) 2021.02.25.

 ( 731 )  Endomedix Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kálovics Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Endomedix

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

 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.

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

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

 ( 210 ) M 21 00773

 ( 220 ) 2021.02.26.

 ( 731 )  Dr. Tóth Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 ) Revo Protein
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 ( 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).

 ( 210 ) M 21 00800

 ( 220 ) 2021.03.01.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01188

 ( 220 ) 2021.03.19.

 ( 731 )  MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás

biztosítása; óvodák; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

 táboroztatás; testnevelés; tornatanítás; vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; nevelés.

A rovat 71 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 7. szám, 2021.04.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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