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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

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

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 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.

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M717



 ( 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)
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 ( 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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M721



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.

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M722



 ( 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)

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M723



  

( 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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M734



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.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  233.951

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00498

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pethő Rebeka Tünde, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  233.952

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00500

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Biri Szilvia, Budapest

 ( 541 )  Your Planet - Interactive Public Programmes About Sustainability

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

 ( 111 )  233.953

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00509

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pethő Rebeka Tünde, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  233.954

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00501

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pethő Rebeka Tünde, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  233.955

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00492

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Biri Szilvia, Budapest

 ( 541 )  Planet Budapest 2023

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

 ( 111 )  233.956

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00493

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Biri Szilvia, Budapest

 ( 541 )  Planet Budapest 2024

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

 ( 111 )  233.957

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00494

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pethő Rebeka Tünde, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  233.958

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00495

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Biri Szilvia, Budapest

 ( 541 )  Planet Budapest

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

 ( 111 )  233.959

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00496

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Biri Szilvia, Budapest

 ( 541 )  The Universe of Sustainability - Summit
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 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  233.960

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00508

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pethő Rebeka Tünde, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  233.961

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 20 03528

 ( 220 )  2020.11.19.

 ( 732 )  MINDENAMITAXI Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Taxifoglalási szolgáltatások nyújtása mobilalkalmazásokon keresztül; taxiszolgáltatások; taxifuvar/taxival

végzett szállítás; taxis szállítás tolószékes személyek számára; taxiszolgáltatás; taxival történő szállítás

 megszervezése; utasszállítás taxival.

 ( 111 )  233.962

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00491

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pethő Rebeka Tünde, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  233.999

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00713

 ( 220 )  2021.02.24.

 ( 732 )  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.

 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 )  234.000

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 20 00491

 ( 220 )  2020.02.17.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Digitális Takarékbélyeg

 ( 511 )  36    Pénzügyi ügyletek; bankügyletek; takarékpénztári szolgáltatások; online banki szolgáltatások; mobil

eszközökről elérhető online takarékbanki szolgáltatások; megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

megtakarítási számla szolgáltatások;diákszámla szolgáltatások; online módon elérhető fizetési lehetőség

biztosítása kiskereskedelmi üzletekben; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; virtuális

értékpapír szolgáltatások; elektronikus értékcikk szolgáltatások; pénzügyitanácsadás; megtakarításokkal,

 befektetésekkel kapcsolatos információ, tanácsadás.

  41    Pénzügyekkel kapcsolatos nevelés, oktatás; diákok pénzügyi nevelése.

 ( 111 )  234.001

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00710

 ( 220 )  2021.02.24.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NTAK

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  234.003

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00484

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

 ( 541 )  Nature Friendly Development - Sustainability Expo

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

 ( 111 )  234.004

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00829

 ( 220 )  2021.03.03.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VENDÉGEM

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  234.005

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00479

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

 ( 541 )  Fejlődés harmóniában a természettel - Fenntarthatósági Expó

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

 ( 111 )  234.006

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00474

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  234.007

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00481

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  234.008

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00828

 ( 220 )  2021.03.03.

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

 ( 740 )  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AZ ÉN VENDÉGSZOBÁM

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  234.009

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 21 00476

 ( 220 )  2021.02.09.

 ( 732 )  Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

A rovat 22 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  233.075

 ( 151 )  2020.12.11.

 ( 210 )  M 17 02746

 ( 220 )  2017.09.01.

 ( 732 )  Deha Magazacilik Ev Tekstili Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Istanbul (TR)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MADAMECOCO

 ( 511 )  20    Bútorok (bármely anyagból készült); matracok; párnák; légpárnák és légmatracok nem gyógyászati

használatra; vízágyak; tükrök; méhkasok, kaptárak; lépek kaptárakba és fakeretek lépekhez; ringató pihenőszékek

babáknak; járókák; bölcsők; bébikompok; hirdetőtáblák; keretek festményekhez és képekhez; személyazonosító

táblák; rendszámtáblák, nem fémből; névtáblák; azonosító címkék fából vagy szintetikus anyagból;

csomagolótartályok fából vagy műanyagból; hordók, szállítási vagy tárolási célokra; hordók, tároló dobok;

tartályok; dobozok; tárolóedények; szállítótartályok; ládák; rakodóraklapok és záróelemek a fent említett árukhoz,

fából vagy műanyagból; ebbe az osztályba tartozó szerelvényáruk fából és szintetikus anyagból;

bútorszerelvények fából és szintetikus anyagból; záró és nyitó szerkezetek fából és szintetikus anyagból;

dísztárgyak és dekoratív termékek fából, parafából, nádból, cukornádból, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, bálnaszilából, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból, tajtékkőből, méhviaszból, műanyagból

vagy gipszből; fából, parafából, nádból, cukornádból, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból,

bálnaszilából, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból, tajtékkőből, méhviaszból, műanyagból vagy gipszből

készült figurák, ünnepi fali díszek, szobrok, trófeák; kosarak, halaskosarak; kennelek, fészkelőládák és

fekvőhelyek háziállatoknak; fából vagy szintetikus anyagból készült hordozható létrák és mozgatható

beszállólépcsők; bambuszfüggönyök; beltéri árnyékoló rolók; beltéri lamellás árnyékolók; berakott függönyök;

gyöngysorfüggönyök dekorációs célból; függönyakasztók; függönykarikák; függönyelkötők; függönykarnisok;

 nem fémből készült kerékékek.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing és közönségkapcsolatok szolgáltatásai; kiállítások és

kereskedelmi vásárok szervezése hirdetési és kereskedelmi célból; tervezés hirdetési célokra; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; irodai tevékenységek szolgáltatásai; titkársági

szolgáltatások; újságelőfizetések intézése; statisztikák összeállítása; irodai gépek bérbeadása; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; telefonos üzenetközvetítés telefonon el nem érhető ügyfeleknek;

üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; üzleti konzultáció; könyvelés; kereskedelmi konzultációs

szolgáltatások; munkaerő-toborzások; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; állásközvetítő irodák;

import-export ügynökségek; munkaerőkölcsönzés; árverési szolgáltatások; mások megbízásából, különféle, az

alábbi termékek és szolgáltatások csoportosítása: villák, kanalak, kések és nem elektromos vágóeszközök,

szeletelők, hámozók konyhai használatra, beleértve a nemesfémből készülteket, vágó- és szúrófegyverek,

valamint pengék (fegyverek), eszközök és berendezések, melyek a szépségápolás kategóriájába tartoznak:

eszközök és berendezések borotválkozáshoz, epiláláshoz, manikűrhöz és pedikűrhöz, elektromos kézi eszközök

hajgöndörítéshez és hajegyenesítéshez, ollók, nem elektromos kéziszerszámok gépek, járművek és berendezések

szerelésére, valamint építkezési, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra, elektromos és nem

elektromos vasalók, gőzvasalók, nyelek kéziszerszámokhoz, bármilyen anyagból készült bútor, matracok, párnák,

légpárnák és légmatracok nem gyógyászati használatra, vízágyak, tükrök, kaptárak, mesterséges lépek kaptárakba

és fakeretek lépekhez, ringató pihenőszékek babáknak, járókák, bölcsők, bébikompok, hirdetőtáblák, keretek

festményekhez és képekhez, személyazonosító táblák, rendszámtáblák, nem fémből, névtáblák, azonosító címkék

fából vagy szintetikus anyagból, csomagolótartályok fából vagy műanyagból, hordók, szállítási vagy tárolási

célokra, hordók, tároló dobok, tartályok, dobozok, tárolóedények, szállítótartályok, ládák, rakodó raklapok és

záróelemek a fent említett árukhoz, fából vagy műanyagból, ebbe az osztályba tartozó szerelvényáruk fából és

szintetikus anyagból, bútorszerelvények fából és szintetikus anyagból, záró-és nyitó szerkezetek fából és
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szintetikus anyagból, dísztárgyak és dekoratív termékek fából, parafából, nádból, szalmából, szaruból, csontból,

elefántcsontból, bálnaszilából, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból, tajtékkőből, méhviaszból, műanyagból

vagy gipszből, fából, parafából, nádból, cukornádból, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból,

bálnaszilából, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból, tajtékkőből, méhviaszból, műanyagból vagy gipszből

készült figurák, ünnepi fali díszek, szobrok, trófeák, kosarak, halaskosarak, kennelek, fészkelőládák és

fekvőhelyek háziállatoknak, fából vagy szintetikus anyagból készült hordozható létrák és mozgatható

beszállólépcsők, bambuszfüggönyök, beltéri árnyékoló rolók, beltéri lamellás árnyékolók, berakott függönyök,

gyöngysorfüggönyök dekorációs célból, függönyakasztók, függönykarikák, függönyelkötők, függönykarnisok,

nem fémből készült kerékékek, kézi működtetésű nem elektromos tisztítóeszközök és készülékek, kefék (kivéve

ecsetek), fémforgács tisztítási célból, szivacsok tisztítási célból, acélgyapot tisztítási célból, ruhaszövet textilből

tisztítási célból, mosogatókesztyűk, nem elektromos polírozógépek háztartási használatra, szőnyegtisztító seprűk,

felmosórongyok, fogkefék, elektromos fogkefék, fogselymek, borotvapamacsok, hajkefék, fésűk, nem elektromos

háztartási és konyhai eszközök, ebbe az osztályba tartozó (kivéve villák, kések, kanalak) edények, lábasok,

serpenyők, palacknyitók, virágcserepek, szívószálak, nem elektromos főzőeszközök, vasalódeszkák és

vasalódeszka-huzatok, ruhaszárítók, ruhaszárító állványok, ketrecek háziállatoknak, beltéri akváriumok, beltéri

terráriumok állatok számára vagy növénytermesztés céljából, üvegből, porcelánból, agyagból vagy égetett

agyagból készült dísztárgyak és dekoratív termékek, nevezetesen szobrok, figurák, vázák és trófeák, egércsapdák,

rovarcsapdák, elektromos rovarcsapdák, légycsapók, párologtatók, illatszerpermetezők, illatszerpárologtatók,

elektromos vagy nem elektromos sminkeltávolító készülékek, púderpamacsok, neszesszerek, szórófejek

öntözőcsőhöz, szórófejek locsolókannákhoz, öntözőberendezések, kerti locsolókannák, nyers vagy félig

megmunkált üveg, az építési üveg kivételével, üvegmozaikok és porított üveg dekorációs célra, az építési üveg

kivételével, üveggyapot, kivéve szigetelési vagy textilipari használatra, szőtt vagy nem szőtt textilanyagok, (nem

más osztályba tartozó) textilből készült termékek háztartási célból, függönyök, ágytakarók, lepedők,

párnahuzatok, takarók, ágyterítők, törölközők, zászlók, címkék textilből, pólyák, hálózsákok kempingezés

céljából, szőnyegek, pokrócok, lábtörlők, gyékényszőnyegek, imaszőnyegek, linóleum padlóburkolás céljából,

műgyep, tornaszőnyegek, tapéták, nem textilből készült falvédők, lehetővé téve a vevők számára a termékek és

szolgáltatások kényelmes megtekintését és megvásárlását, akár kiskereskedelmi boltokban vagy

 nagykereskedelmi outletekben, elektronikus média vagy katalógus által.

 ( 111 )  233.179

 ( 151 )  2020.12.17.

 ( 210 )  M 20 00637

 ( 220 )  2020.03.02.

 ( 732 )  Liberty Press Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatások; elektronikus levelezés; e-mail; internet-szolgáltatás; levelezési szolgáltatások;

 rádióadás és internetes szolgáltatások.

 ( 111 )  233.393

 ( 151 )  2021.01.25.

 ( 210 )  M 18 03799

 ( 220 )  2016.05.05.

 ( 732 )  Viwa Product Europa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; aloe vera italok, alkoholmentes; ásványvizek; izotóniás italok; limonádék; vizek.

 ( 111 )  233.445

 ( 151 )  2021.02.04.

 ( 210 )  M 19 02720

 ( 220 )  2019.09.09.

 ( 732 )  Tellér Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft., Felsőpakony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kukoricapehely; puffasztott kukoricapehely; puffasztott kukoricapehely snackek; kukoricából készült

extrudált élelmiszertermékek; kukoricát tartalmazó extrudált rágcsálnivalók; sajtos extrudált kukoricapelyhek;

kukoricaalapú sós rágcsálnivalók; kukoricából készült, gyűrű formájú rágcsálnivalók; kukoricából készült

rágcsálnivalók; kukoricából készült snack termékek; kukorica chipsek; kukoricalisztből extrudálással készült,

azonnal fogyasztható sós snack termékek; kukoricalisztből készült snack termékek; puffasztott kukoricából

készült rágcsálnivalók; puffasztott rizs szelet; puffasztott sajtgolyók [kukoricás rágcsálnivalók]; sajtízű,

puffasztott kukorica snackek; sajtgolyók [rágcsálnivalók]; sajtos puffasztott kukorica snackek; zöldség ízesítésű

 kukorica chipsek.

 ( 111 )  233.609

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 02387

 ( 220 )  2020.08.12.

 ( 732 )  NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Borbély Zita, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Acélszerkezetek építése; acélszerkezetek építése épületekhez; acélszerkezetek felépítése; acélszerkezetek

hegesztése építési célra; ácsmunkák; alapok megerősítése; alapok vízállóvá tétele; alapozás vízállóvá tételére

szolgáló termékek felszerelése, alkalmazása; alapozási talajmunka; alapozások megépítése; alapozással

kapcsolatos földalatti építési munkák; aljzatok, alátétrétegek alkalmazása; állami, önkormányzati lakások építése;

árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; ásási, földkiemelési szolgáltatások; ásási szolgáltatások;

aszfaltozás; belső és külső falak, mennyezetek és tetők szigetelése; beltéri szigetelési és tömítési szolgáltatások;

beltéri válaszfalak építése; beton fényezés; betonburkolás; betonfeszítés; betonformáló rendszerek installálása;

betonozás; betonsimítás; betonszivattyúzás; betontömítés; betonzsaluzat installálása; betonzúzás; bevonatok,

burkolatok felvitele épületekre; bontási munkák, szolgáltatások; burkolás és csempézés; cölöpverés;

csatornafektetéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; csatornázási, szennyvízelvezetési szolgáltatások;

csatornazsilipek építése; csempézési szolgáltatások; csiszolás habkővel; csőfektetés; csőszerelési szolgáltatások;

csövek illesztése; csővezeték rendszerek üzembe helyezése; csővezetékek építése; csővezetékek fektetése és

építése; csővezetékek kiépítése; csővezetékek lefektetése; csővezetékek szerelése és javítása; csővezetékekkel

kapcsolatos földalatti építési munkák; díszletek építése; egyedi épületek építése; elektromos kivitelezési, üzembe

helyezési szolgáltatások; építés; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építésfelügyelet; építésfelügyelettel

kapcsolatos konzultáció; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési menedzsment; építési munka

felügyelete; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési szolgáltatások; építési területek elegyengetése;

építési területek előkészítése; építési területek szintezése; építkezés; építkezés alatti tűzvédelem; építkezés ipari

kötéllel történő megközelítéssel; építkezés, magasépítés; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezések helyszíni

felügyelete; építkezési projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; építőipari szolgáltatások;

épületalapok építése; épületbontás; épületbontási szolgáltatások; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási
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szolgáltatások; épületek díszítése; épületek építés alatti tűzállóvá tétele; épületek építése; épületek építése

megrendelésre; épületek, építmények, szerkezetek lebontása; épületek és építmények csörlőzése; épületek és más

szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építése; épületek

felújításának felügyelete; épületek festése; épületek festése és mázolása; épületek kivitelezése; épületek

lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; épületek lebontásának felügyelete; épületek megerősítése;

épületek süllyedésének megelőzése és helyreállítása; épületek szigetelése; épületek vakolása; épületrészek

építése; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; épületszigetelési és tömítési szolgáltatások; esztrich

[aljzat] alkalmazása; fagyökér eltávolítás; falburkoló lapok felszerelése; falépcsők építése; falépítés; fapadlózat

lerakása; felületi bevonatok alkalmazása; festékszórás; festés és lakkozás; festési és dekorációs szolgáltatások;

festési munkák; föld alatti építés; föld stabilizálása habarcs injektálás által; föld stabilizálása vibrációs tömörítés

által; földalatti aknák építése; földalatti építmények, szerkezetek építése; földalatti galériák építése; földalatti

közlekedési hálózatok építése; földalatti tartályok kiásása; földkiemelés; földmozgatási munkák; földterületek

árvízvédelmével kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; földtömörítés, talajszilárdítás; folyadékszállító

csővezeték hálózatok létesítése; folyosók, átjárók burkolása; függönyfalak építése; fülkék, kabinok építése;

galériák építése; gázellátó csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; gázellátó hálózattal, gázvezetékekkel

kapcsolatos földalatti építési munkák; gázszállító csővezeték hálózatok létesítése; geotermikus energia

berendezések építése; geotermikus fűtőberendezések építése; geotermikus közösségi fűtőberendezések építése;

gépek leszerelése; gipszkarton kivitelezési szolgáltatások; gipszkarton panelek felszerelése; gőzszállító

csővezeték hálózatok létesítése; habarcs erősítés alapzatokhoz; habarcsolási szolgáltatások; hálózatok fektetése;

házak építése; házak építése megrendelésre; házbővítések építése; házépítés; házfestés; helyszínek előkészítése

[építés]; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; helyszíni projektirányítás épületek építésével

kapcsolatban; hidraulikus eszközökkel végzett építési szolgáltatások; ideiglenes szerkezetépítési szolgáltatások;

infrastruktúra építés; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés];

ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; intézményi célt szolgáló épületek építése;

istállók építése; iskolák építése; kábelezéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; kábelfektetés; kábelfektetési

szolgáltatások; kazánok újratéglázása és újjáépítése; kémények lebontása; kéményépítés; kerítések felállítása;

kerti épületek építése [felállítás és üvegezés]; kiállítási standok, emelvények és bódék építése és felállítása;

kiállító standok építése; kőműves munkák; konyhák építése; konzultáció konstrukciókról; kotrással, ásással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kőzetfúrás; közművek építése; közüzemi infrastruktúra építés; közüzemi

létesítmények építésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; külső és belső festés; külső oldali burkolás;

kútépítés; kútfúrás; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; lakóingatlan-építés; lakóingatlanok

építése; lépcsőfokok felületének előkészítése lefedésre és burkolásra; leszerelési, bontási szolgáltatások;

magánlakások építése; mechanikai emelési szolgáltatások az építőipar számára; mennyezet építés; mennyezet

kialakítás, szerelés; mennyezet textúra igazítás; mennyezetburkolás; nedvesség elleni szigetelési szolgáltatások;

napenergiát hasznosító közhasznú létesítmények építése; nehézgépészeti építkezés; nyilvános létesítmények

építése; oktatási épületek építése; öntözéssel kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; oszlopállítási, cölöp beverési

szolgáltatások; oszlopos előtetők, védőtetők építése; padlóburkolási szolgáltatások; padlóburkoló lapok lerakása;

padlóépítés; padlófelületek előkészítése lefedéshez és burkoláshoz; padozatok, deszkaburkolatok készítése;

palázás és csempézés; parkettázás; pillérek, oszlopok építése; pillérek, oszlopok lebontása; raktárak építése és

javítása; rekreációs [szórakoztató] célú komplexumok építése; résfalak építése; szabadidő-komplexumok építése;

szálláshelyek belső kialakítása [építés]; szárazföldi csővezetékek telepítése; szárazföldi építkezés; szaunák

építése; szellőzőaknák építése; szennyvízcsatornákkal kapcsolatos földalatti építési munkák; szennyvízrendszerek

építése; szigetelési szolgáltatások; szigetelőanyagok épületekbe, tetőkbe és szerkezetekbe való beépítése; szilárd

talajburkolatok építése; szolgáltatások épületek nedvesség elleni szigetelésére építés során; szolgáltatások föld

stabilizálására megerősítő rudak beillesztése által; szolgáltatások föld stabilizálására cement injektálás által;

szolgáltatások talaj cement befecskendezés általi stabilizálásához; szolgáltatások talaj stabilizálására habarcs

befecskendezés által; szolgáltatások talaj stabilizálására vibrációs tömörítés által; szolgáltatások védőbevonatok

felviteléhez épületek külső felületére; talaj lecsapolása; talaj stabilizálása megerősítő rudak beillesztése által;
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talajcölöpözés; talajkotrás; talajstabilizálás; talajstabilizáló habarcs injektálása; talajstabilizáló szolgáltatások

vibrációs tömörítéssel; tartozékok és szerelvények felszerelése épületekben; téglafalak burkolása; telkek, építési

területek megtisztítása; tetőfedési szolgáltatások; tetőfedő munkák; tetők építése; tetők lebontása; tetők szerelése;

tetőszigetelés; többszintes autóparkolók építése; töltések, földsáncok építése; üdülési szálláshelyek építése; utak

aszfaltozása; utak építése; útalapzatok építése; útburkolás; útburkolati csíkok felfestése; útburkolatok

felületmegmunkálása; útburkolatok tömítése; útburkoló szolgáltatások; útépítés; üzletek építése; üzlethelyiségek

átalakítása; vakolás [vakolási munkák]; vakolási szolgáltatások; válaszfalak építése; vásári standok és üzletek

építése; védőbevonatok felvitele épületekre; védőbevonatok felvitele épületfelületekre; védőbevonatok felvitele

üreges felületekre; védőfestékek felvitele épületekre; védőfestékek felvitele fára; verandák, télikertek építése;

vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; vidéki, mezőgazdasági létesítmények építése; villamossági,

elektronikai kivitelezési szolgáltatások; vízálló bélések alkalmazása; vízellátó berendezések építése; vízellátó

csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; vízellátó hálózattal kapcsolatos földalatti építési munkák;

vízelvezetés, talajlecsapolás; vízelvezető rendszerek építése; vízhatlan burkolatok felvitele tetőkre;

vízvezeték-szerelés; zsaluzási szolgáltatások; zsaluzat installálása betonozáshoz; beléptető rendszerek

felszerelése, üzembe helyezése; betörésjelző riasztók javítása; betörésjelző riasztók üzembe helyezése;

betörésjelző riasztók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; betörésjelzők felszerelése; betörésvédelmi

riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági rendszerek felszerelése; biztonsági rendszerek üzembe

helyezése; biztonsági zárak javítása; lakatosmunkák [javítás]; riasztó-felszerelési szolgáltatások; riasztók

beüzemelése; riasztók javítása; riasztók karbantartása és szervizelése; tűzjelző készülékek javítása; tűzjelző

készülékek javítása vagy karbantartása; tűzjelző készülékek üzembe helyezése; tűzjelző rendszerek felszerelése;

tűzriasztó készülékek; tűzriasztó készülékek javítása; tűzriasztó készülékek javításával vagy karbantartásával

kapcsolatos információszolgáltatás; tűzriasztó készülékek karbantartása; tűzriasztó rendszerek karbantartása és

szervizelése; tűzriasztók felszerelése és javítása; tűzvédelmi evakuációs rendszerek üzembe helyezése; vezeték

nélküli zárak beszerelése; zárak felszerelése; zárak felszerelése, cseréje, pótlása és javítása; zárszerelvények

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

fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtéstechnikai szolgáltatások; fűtő- és hűtőberendezések üzembe

helyezése; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése;

fűtőberendezések beszerelése; fűtőberendezések épületekbe való utólagos beszerelése; fűtőberendezések

tervszerű szervizelése; 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 beszerelése; központi fűtés rendszerek üzembe helyezése; központi fűtés üzembe helyezése;

légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások;

légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari célra]; légkondicionáló berendezések üzembe

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

berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; légkondicionáló

berendezések javítása és karbantartása; légkondicionáló berendezések javítása; légkondicionáló berendezések

tervszerű szervizelése; légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; légkondicionáló

berendezések javítása vagy karbantartása; szagtalanítási szolgáltatások; szellőző berendezések épületekbe való

utólagos beszerelése; szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szellőztető berendezések üzembe

helyezése; szellőztető berendezések javítása; szellőztető berendezések javítása és karbantartása; szellőztető

berendezések tervszerű szervizelése; akusztikus mennyezetek tisztítása; átereszek tisztítása; épületbelsők

takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek

mosása; épületek tisztítása [külső felületé]; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épülettakarítás, épülettisztítás;

gondnoki, házfelügyelői szolgáltatások; helyszínek takarítása rendezvények előtt és után; higiénikus tisztítás

[épületek]; középületek takarítása; külső falfelületek tisztítása; madarak okozta szennyeződés tisztítása

épületekről; mennyezetfelületek tisztítása; mennyezettisztítási szolgáltatások; padlásterek takarítása;

padlófelületek tisztítása; padlófényezés; szabadidőközpontok szerződéses takarítása; szállodák takarítása;
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víznyelő aknák tisztítása; ablakbevonatok felvitele; ablakfóliák felhelyezése; ablakkeretek beszerelése;

ablakkeretek cseréje; ablakkeretek festése; ablakok beszerelése; ablakok cseréje; ablakok hőszigetelése; ablakok

javítása; ablakok karbantartása; ablakok üvegezése; ablakszerelvények felszerelése; ablaktisztítás; beltéri

árnyékolók, rolók javítása; dupla üveg beszerelése; épületüvegezési szolgáltatások; másodlagos üvegezés

felszerelése; redőnyök felszerelése és javítása; reluxák felszerelése és javítása; rolók felszerelése; táblaüveg

beépítési és javítási szolgáltatások; üveg behelyezése, felszerelése; üveges munkák, üvegezés; üveg és

üvegelemek felszerelése; üvegezés; üvegezés felújítása; üvegezés [üvegáruk]; üvegezett épületszerkezetek

felszerelése; védőfilmek felvitele üvegre; bútorasztalos munkák [javítás]; bútorfelújítás, restaurálás; bútorfestés;

bútorjavítás; bútorok javítása; bútorok karbantartása; bútorok lakkozása, fényezése; kárpitjavítás; kárpitozás;

szekrények javítása; szekrények újraburkolása; újrakárpitozás; felvonójavítás; felvonók és liftek üzembe

helyezése; felvonók felszerelése és javítása; felvonók javítása; felvonók javítása és karbantartása; felvonók

karbantartása; felvonók [liftek] javítása vagy karbantartása; felvonószerelés; liftek üzembe helyezése; faanyag

gombafertőzésének megszüntetése; felületek kezelése állatriasztó készítményekkel; helyiségek kártevő- és

 rovarbiztossá tétele; helyiségek vizsgálata szú jelenlétének kimutatására.

 41    Beszédírás, nem reklámcélra; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális

számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;

dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus

könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja;

elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak kiadása;

felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképek közzététele; füzetek kiadása; hírlevélkiadási

szolgáltatások; hírlevelek kiadása; írott szövegek szerkesztése; írott szövegek kiadásával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok szerkesztése,

nem reklámcélokra; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos dokumentumok

megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói szolgáltatások; kiadványok

megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; megrendelésre történő írás nem reklámcélokra; multimédia

publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú

szövegek publikálása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott

anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése

elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten; nyomtatott

anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek] kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása;

nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok kiadása; nyomtatványok kiadása és

szerkesztése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek

kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online, nem letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és

utazók által használt listák megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; poszterkiadás; prospektusok kiadása;

szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos nyomtatványok kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegírás; szövegek

kiadása; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása cd-rom-ok formájában;

szövegek kiadása elektronikus média formájában; szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; tudományos munkák közzététele; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások;

útikönyv-kiadási szolgáltatások; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és

lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadások

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

rendezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú

gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások,
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bemutatók szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása;

képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel

kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel

kapcsolatos konferenciák rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel

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

kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák

szervezése; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások

lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási

célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; konferencia szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok

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

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

lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával

és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok

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

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kulturális célú bemutatók,

kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kulturális célú vetélkedők,

versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális

tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

műértéssel kapcsolatos műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; művészeti galériák által nyújtott kulturális,

oktató és szórakoztató szolgáltatások; művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; művészeti versenyek

szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások

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

kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú

kongresszusok szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú

szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek

szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási konferenciák

levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási

szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek

szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos

szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos

szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése; összejövetelek lebonyolítása; rekreációs célú konferenciák

szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs célú szemináriumok szervezése; rekreációs,

szabadidős versenyek rendezése; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és

kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása;

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

lebonyolítása; szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;

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

összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; szórakoztatással kapcsolatos

szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztató célú kiállítások

lebonyolítása; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók szervezése és lebonyolítása; üzleti célú gyűlések,

szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok szervezése; workshopok

[képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; audiovizuális felvételek készítése; előre felvett videofilmek

elkészítése; eredeti felvételek készítése; felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet; fényképészeti filmvágás;

fényképszerkesztés; filmek és videofilmek gyártása; filmformátumok kidolgozása; filmszerkesztés, vágás;

fotóösszeállítások készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy

videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése;
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hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hanganyagok készítése; hangfelvétel

készítés; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális hangfelvételek

szolgáltatása az internetről; nyers audiofelvételek készítése; oktatási beszámolók készítése; oktatási célú hang- és

videofelvételek készítése; oktatási filmek gyártása; oktatóvideók készítése; portréfényképezés; speciális effektes

animációk készítése filmekhez és videókhoz; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató

anyagok készítése videók formájában; szórakoztató hangfelvételek gyártása; szórakoztató multimédiás műsorok

biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató videoszalagok készítése;

videó szerkesztés; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; videofelvételek készítése;

videofelvételek szerkesztése; videók, videofelvételek készítése; videokészítési szolgáltatások; videorögzítés;

csapatépítés (oktatás); diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; képzés és oktatás;

képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése; képzések tartása; képzési célú

előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; képzési célú

műhelyek; képzési célú túrák lebonyolítása; képzési célú túrák szervezése; képzési lehetőségek biztosítása;

képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára;

kézművességgel és iparművészettel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; létesítmények biztosítása

oktatási célokra; létesítmények biztosítása oktatáshoz; műhelyek szervezése; műhelyek lebonyolítása [képzés];

oktatási célú műhelyek; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kongresszusok szervezése; oktatási

létesítmények biztosítása; oktatási rendezvények lebonyolítása; összejövetelek szervezése az oktatás területén;

rekreációs célú kiállítások lebonyolítása; szemináriumok rendezése és lebonyolítása; szemléltetés [oktatási

célokra]; találkozók szervezése és lebonyolítása az oktatás területén; üzleti konferenciák lebonyolítása; vezetett

tanulmányi túrák lebonyolítása; vezetett tanulmányi túrák szervezése; díszletek kölcsönzése; létesítmények

bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős

tevékenységekhez; szabadidős létesítmények üzemeltetése; múzeumi kiállítások; múzeumi kurátorok

szolgáltatásai; múzeumi létesítmények és szolgáltatások biztosítása; múzeumi létesítmények, szolgáltatások

biztosítása bemutatókhoz; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi

létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];

múzeumok vezetése; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő előadások

szervezése; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók; helyfoglalás

előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások

szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási

szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;

jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős

rendezvényekre; jegypénztári szolgáltatások; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási

 szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez.

 43    Elszállásolási szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és

termek biztosítása; ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes szobabérlés; közösségi célú helyiségek

bérbeadása; pavilonok kölcsönzése, bérbeadása; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések

és távozások ügyintézése]; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása;

rendezvénysátrak bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállás biztosítása klubok,

csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai

szolgáltatások; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és terembérlési szolgáltatások;

szobák bérbeadása; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; bankettek és társas

összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése

[helyszínek]; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása; kiállítóhelyek biztosítása

hotelekben; konferencia létesítmények biztosítása; konferenciatermek biztosítása; létesítmények biztosítása

konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása vásárokhoz és

kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók, kiállítások

létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás találkozókhoz;
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termek kölcsönzése közösségi célokra; alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek

szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása

összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított

ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások

rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése;

ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok

felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek

számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;

ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek [szolgáltatások]; éttermi

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat;

éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; grilléttermek;

italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi

szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; önkiszolgáló éttermek;

salátabárok; snack-szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés

megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások

ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tortadíszítések; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállások

foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók számára;

szállásrendelési szolgáltatások; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási

szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók

számára; szobafoglalás; szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások

biztosítása; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; ételrendelési szolgáltatások; éttermi

 foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése.

 ( 111 )  233.657

 ( 151 )  2021.02.16.

 ( 210 )  M 17 00558

 ( 220 )  2017.02.17.

 ( 732 )  GANZ Danubius Watercraft and Crane Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

keltetőgépek; árusító automaták; anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; áramfejlesztő generátorok

(1); áramfejlesztő generátorok (2); automatikus kutatóhorgonyok tengerészeti célokra; csónakmotorok,

hajómotorok (1); csónakmotorok, hajómotorok (2); csörlők, vitlák; csöves szállító-szalagok, -berendezések

(pneumatikus); daruk (emelő és felvonó szerkezetek); dezintegrátorok, aprítógépek; dobok (gépalkatrészek);

emelő berendezések (1); emelő berendezések (2); emelőgépek, felvonók (liftek) (1); emelőgépek, felvonók

(liftek) (2); emelőszerkezetek (gépek); erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez; felvonó hevederek;

felvonóláncok (gépalkatrészek); felvonóvezérlő készülékek; fogaskerekes áttételek, nem szárazföldi

járművekhez; fogasléces emelők; fordulatszám csökkentő áttételek, nem szárazföldi járművekhez; függőleges
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tengelyű csörlők; hajtóláncok, nem szárazföldi járművekhez; hajtómotorok, nem szárazföldi járművekhez;

hengerek gépekhez; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez; hengerfejek motorokba; hengerművek,

hengersorok; hengerművek, hengersorok hengerei; hevederek szállítószalagokhoz (1); hevederek

szállítószalagokhoz (2); hidraulikus motorok és hajtóművek; hidraulikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és

hajtóművekhez; konvejorok, szállítószalagok; lapátos, kanalas kotrók (mechanikus); lendkerekek, lendítőkerekek

gépekhez; meghajtószerkezetek, nem szárazföldi járművekhez; mélyfúró berendezések, úszó vagy nem úszó;

motorok, nem szárazföldi járművekhez; mozgójárdák; mozgólépcsők; nyomatékváltók nem szárazföldi

járművekhez; pneumatikus emelők; pneumatikus szállítók; pneumatikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és

hajtóművekhez; rakodórámpák; sebességszabályozók gépekhez és hajtóművekhez és motorokhoz;

sebességváltók, nem szárazföldi járművekhez; sugárhajtóművek nem szárazföldi járművekhez; szabadonfutók,

nem szárazföldi járművekhez; szabályozók (géprészek); szívógépek ipari célokra; teherfelvonók, emelők, csörlők;

tekercsek, orsók, csévék (géprészek); tengelycsapok (gépalkatrészek); tengelyek gépekhez; tengelykapcsolók,

nem szárazföldi járművekhez (1); tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (2); tengelykapcsolók,

tengelykötések (gépek); turbinák, nem szárazföldi járművekhez; vagonemelők; váltakozó áramú generátorok;

vészhelyzeti áramfejlesztő generátorok; vetélők, hajók (géprészek); vezérlőkábelek gépekhez, motorokhoz vagy

hajtóművekhez; vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez; villanymotorok, nem szárazföldi

 járművekhez.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; daruk (építőipari gépek) kölcsönzése; elektromos berendezések

üzembe helyezése és javítása; exkavátorok (kotrógépek) kölcsönzése; felvonók felszerelése és javítása; gépek

üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gyárépítés; hajóépítés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról; víz

 alatti építkezés; víz alatti javítások.

 ( 111 )  233.684

 ( 151 )  2021.03.05.

 ( 210 )  M 20 02332

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  Dr. Kökényné Környei Réka, Budapest (HU)

 ( 541 )  A Lélek Illata

 ( 511 )   44    Természetgyógyászati szolgáltatás, aromaterápiás szolgáltatás, gyógynövény terápia.

 ( 111 )  233.751

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 01676

 ( 220 )  2020.06.15.

 ( 732 )  Teremi Beatrix Mária, Üröm (HU)

 ( 541 )  Rátonyi Róbert Díj

 ( 511 )  35    Ideiglenes munkaerő közvetítése; színházak, társulatok közvetítése többféle színházi műfajban, állandó és

kiegészülő társulattal; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marketing; a díjátadókkal kapcsolatos

 marketing és reklám tevékenység; hirdetési- és reklámszolgáltatások; televíziós, rádiós és internetes reklámozás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, valamint tudományos-,

szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal összefüggő

rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel összefüggő

bírálói tevékenységek; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása;

teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; kulturális, művészi,

tudományos és sport teljesítményt elismerő díjkiosztóünnepségek szervezése; sport- és kulturális tevékenységek,

valamint tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint

azzal összefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és

ezzel összefüggő bírálói tevékenységek; előadások szervezése és lebonyolítása: kulturális célú bemutatók,
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kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai

 konferenciák szervezése.

 ( 111 )  233.753

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 02020

 ( 220 )  2020.07.15.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 541 )  LOVENDER

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

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

 csiszolószerek.

 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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  233.761

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02207

 ( 220 )  2020.07.29.

 ( 732 )  GS Operating, LLC, Coppell, Texas (US)

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

 ( 541 )  GEXPRO SERVICES

 ( 511 ) 6    Fémből készült menetes rögzítők, nevezetesen csavarok, csapszegek, anyák, alátétlemezek és csapszegek,

 acélszorítók.

7    Elektromos motorok és gépek; gépek hajtóművei, nevezetesen feszültségkapcsolók; ívoltók; vészcsengők,

nevezetesen tűzjelző vészcsengő; gépmotorok ventilátora; vákuumszivattyúk; szelepek, mint a gép részei,

nevezetesen szivattyúk; gépalkatrészek, nevezetesen perselyek és csapágyak; elektromos generátorok; szervo

 motorok; hidraulikus turbinavezérlő rendszer; fordulatszabályozó berendezés.

9    Villamos berendezések, vezérlések és műszerek, nevezetesen berendezések és műszerek az elektromos áram

előállítására, elosztására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy vezérlésére; elektromos kapcsolások;

tárolóedények; akkumulátordobozok; acidiméter akkumulátorokhoz; elektromos akkumulátortöltő;

elektromágneses tekercselők; elektromos tekercsek; elektromos tekercstartók; katódok; fényelemek; az

elektromos berendezés elektromos komponensei; hőszabályozó berendezés; a bojler vezérlésére szolgáló eszköz;

elektromos megszakító; villanófény; vonalkódolvasók; elektromos átkapcsoló; elektromos eszközök és

berendezések az elektromos készülékek távirányítására; légkondicionáló és fűtőberendezések,

világítóberendezések; elektromos kapcsolók; elektromos átkapcsoló készülékek; fordulatszámmérők; elektromos

dugaszolóaljzatok; elektromos csatlakozók; elektromos elosztódobozok; elektromos kábel (egyesítő) dobozok;

dobozok és elektromos vezérlőtáblák; villamos érintkezések; nemesfémből készült villamos érintkezések;

elektromos konnektorok; kibocsátószelep-doboz; elektromosaljzat-fedél; vezérlőpanelek (elektromos);

nagyfeszültségű vezérlőberendezések; elektromos számlálókészülék; elektromos elosztók; elektromos átalakítók;

elektromos áramkörmegszakítók; elektromos érintkezők és kapcsolók; induktorok; armatúrák; elektromos

jelfogók; szabályozó ellenállások; izzókapcsolók; túlfeszültségvédelem-vezérlők; fényváltó; fojtótekercs;

félvezetők; hőmérséklet-szabályozók; áramegyenirányító; elektromos ceruzák; elektromos elosztószekrény;

elektromos elosztóasztal; elektromos elosztódobozok; elektromos jelfogók; biztosítékok; védőberendezések;
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vészjelző kürtök (szirénák); csengőgomb vagy -gombok; elektronikus ajtónyílásjelzők; elektromos berregők;

fémérzékelők ipari vagy katonai célokra; füstérzékelők; vízállásjelző; mágneses kódolók; mikrofonok;

hangszórók; hangosanbeszélők; hangszóródobozok; hangjelzéses figyelmeztető berendezés, hangjel a

repülőtereken és tűzjelző; világítótorony; a világítóberendezések ellensúlya; világító- vagy mechanikus

jelzőberendezések; világítócsövek reklám céljára; villanókörték; villanólámpák; optikai lámpák; elektronlámpák;

sötétkamralámpák (fényképészet céljára); fluoreszkáló (világító) réteg; zseblámpa; jelzést kibocsátó zseblámpa;

elektromos forrasztópáka; elektromos ívhegesztő berendezés; galvánelemek; napkollektorok; elektromos

akkumulátorok; tápegység; video-audio CD-lejátszók; elektronikus kártyaleolvasók és elektronikus, kóddal

működő zárak; mérőeszközök és -berendezések; elektrodinamikus berendezés távvezérelt hangjelzésekhez;

elektromos ajtónyitó berendezés; elektromos és elektronikus ajtónyitó berendezés; elektromos és elektronikus

kaputelefon; érmével működő kapuk gépkocsiparkolókhoz vagy parkolóhelyekhez; elektromos vagy elektronikus

műszer a házi vagy elektronikus műszerhang, áram vagy feszültség elemzésére; elektromos vagy elektronikus

műszer az elektromos áramelosztás felügyeletére; berendezés a foglaltság, számlálás, gyűjtés, tárolás,

elsőbbségfeldolgozás, bemenet ellenőrzésére, valamint adatok, információk és jelek kibocsátására és átvitelére;

telefonos megszakítók; mérőeszközök és -berendezések; voltmérők; ampermérők; elektromos

bemérőberendezések; frekvenciamérők; hőmérséklet-kijelzők; sebességkijelzők; kapcsolóberendezések;

elektromos vezetékek; az elektromos vezetékek anyaga; kábelcsatornák; elektromos kábelek; nagyfeszültségű

elektromos kábelek; merev elektromos vezetékek; fénysugárvezető vezetékek; rugalmas és extra-rugalmas

elektromos kábelek; szigetelt rézhuzalok; koaxális kábelek, savas átmenetek a motorokhoz; nem gyúlékony

elektromos kábelek; telefon-, biztonsági és televíziókábelek; borítás elektromos kábelekhez; optikai szálkábelek;

elektromos és elektronikus berendezések elektromos és IT vezetékhez; kábelek és aljzatok számítógépekhez;

elektromos és elektronikus műszerek az IT és elektromos vezetékek tesztelésére, elektromos és elektronikus

kábelvizsgáló; elektromos átalakító; csatlakozó dugasztest elektromos kábelekhez; elektromos kapcsolók;

azonosítóvezeték elektromos vezetékekhez; mágneses vezeték; telefonvezeték; elektromos és optikai

csatlakozóvezeték; az elektromos veszteség kijelző berendezés, adatfeldolgozó berendezés nem orvosi

alkalmazásra; műszeres kapcsolótábla, antennák; zavarszűrő berendezés; elektromágneses zsilipkapu;

felvonóvezérlő berendezés; elektromos berendezés rovarok befogására és elpusztítására; optikai karakterolvasó;

térdvédő dolgozóknak (kivéve ortopédiai térdvédőket); védőkesztyű; kesztyű balesetek elleni védelemre;

szemellenzők és védőszemüvegek; gázmaszkok (kivéve a műanyagbelégzéshez használt maszkokat);

szemellenzők; védősisak; balesetek, sugárzás és tűz elleni védőcipők; vonalkódolvasó; kézi elektronikus

berendezések a villamosenergia-ellátás elemzésére; megvételére és kinyerésére; kézi elektronikus számítógépes

berendezés a leltár kiegészítésére és kezelésére; kézi elektronikus számítógépes berendezés a

 számkódleolvasásra; kézi számítógépes berendezés az árulista összeállítására.

 11    Világítóberendezés; biztonsági berendezés világítás céljára; világítótestek; csillárok; zseblámpák;

világítólámpák; karácsonyfák és akváriumok megvilágítására szolgáló elektromos lámpák; padlólámpák;

laboratóriumi és biztonsági lámpák; izzószálak; elektromos fűtőszálak; ívlámpák; dugasztestek, gömbök és

lámpaüvegek; lámpafelfüggesztések; sugárvető; lámpaernyő; mennyezeti világítás; világítócsövek; elektromos

aljzatok világítótestekhez; zseblámpa; világító szórótest; elektromos kisüléssel működő világítócsövek;

búvárlámpák; vetítőlámpák; világítóberendezések és lámpák használatra; közlekedési eszközök

világítóberendezései; világítókörték és csövek, elektromos körték; eszközök és berendezések szárításhoz;

légszárítók; fénycsőelőtét; lámpa HID; fluoreszcens és inkandeszcens fűtőeszközök, üvegcsövek (desztillációs,

fűtő- vagy hűtőberendezések részeként), elektromos fűtőtestek; vízmelegítők; bojlerek; hővisszanyerő

berendezések; hőcserélők; vízmelegítő kályhák fürdőszobába; forró lemezek; fűtőlemezek; napelemes

kollektorok; hőtárolók és hővisszanyerők, ionizálóberendezések légtisztításra; légtisztító berendezések;

levegőszagtalanító berendezés; berendezés a levegő hűtésére; légkondicionáló berendezés; szellőztető

(légkondicionáló berendezés), ventilátor; légszűrő a légkondicionáló berendezéshez; légkondicionáló

berendezések; frisslevegő-fűtőberendezés; központi fűtéses lakások párásítására szolgáló berendezés; radiátorok

(fűtés); ventilátorborítók; konyhai elszívóberendezés borítója; tűzhelyek; fagyasztók; jégkészítő berendezések és
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 gépek; hűtőszekrények; hidegkamrák; mikrohullámú sütők.

 35    Elektromos áram, illetve a kábelek és vezetékek beszerzésére, elosztására, kapcsolására, átalakítására,

tárolására, beállítására, mérésére, figyelésére és vezérlésére szolgáló eszközökre és berendezésekre vonatkozó

nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és az internethálózatot; világításra,

fűtésre, légkondicionálásra és léghűtésre alkalmazott berendezésekre és termékekre, valamint háztartási

berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy

internethálózatot; vezeték, vezetékburkolat és kábel levágásához és kivágásához, fúrásához, méréséhez,

rögzítéséhez, levágásához lehámozásához és kifeszítéséhez alkalmazott kézi vagy elektromos eszközökre és

berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy

internethálózatot, a vezetékek hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához, csavarokra és

csapszegekre, valamint a mechanikai vagy kémiai rögzítéshez szükséges termékekre nagy- és kiskereskedelmi

szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy internethálózatot; a porszívózásra, takarításra, törölgetésre,

galvanizálásra, olajozásra, megszakításra, zsírozásra, fényezésre, szárításra és portalanításra, valamint helyi

hűtésre használatos termékekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a

telekommunikációt és/vagy internethálózatot, rugalmas csövekre, szigetelésre vagy szigetelőtermékekre és

anyagokra vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy

adatfeldolgozó hálózatot; az emberek, az áruk és a bejutási hely biztonságának felügyelésére használt

berendezésekre és felszerelésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a

telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az otthonok és ipari épületek modernizálására használt

eszközökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt

és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; hang, kép és adat átvitelére és megjelenítésére használt berendezésekre,

kommunikációs eszközökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a

telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az internetberendezésekre vonatkozó nagy- és

kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot, amely

tartalmazza az internetanyagokhoz és berendezésekhez szükséges adatfeldolgozó perifériákat, kapcsolókábeleket

és dugaljakat; az üzleti szervezést és irányítási tanácsadást; továbbá a kereskedelmi adminisztrációt; a

reklámszolgáltatásokat; kereskedelmi stratégiát és kereskedelmi irányítást és fejlesztést; szakmai konzultációt és

üzleti információt; marketinget; kiállítások; bemutatók, vásárok és szakmai piacok reklámcélú szervezését;

termékek kereskedelmi értékelését harmadik személy számára, elektromos és ipari anyagokkal kapcsolatos

kereskedelmi konzultációkat, hogy azok a műszaki leírásban megadottaknak megfeleljenek; valamint olyan ipari,

kereskedelmi és konstrukciós termékek és szolgáltatások nagykereskedelmi terjesztését, mint a rögzítők, motorok,

elektromos áramforrások, adattovábbító berendezések, világítóeszközök, földelt és exotermikus hegesztés, fűtő és

ventilációs rendszerek és azok alkatrészei, továbbá vezérlőberendezések, vegyi ellátás, tisztítás biztosítása,

vezérlések és átalakítók, kenőanyagok, tömítőanyagok; füst, szén-monoxid és tűz elleni védelem, beleértve az

érzékelőket és riasztókat; figyelőberendezés, eszközök a bejutás vezérlésére, riasztórendszer, átalakítók, kézi és

elektromos eszközök, időjeladó, programozható vezérlőszoftver, processzor és alkatrészei, markerjelek és

figyelmeztetőszalagok; a projekt irányításával és megnyerésével kapcsolatos szolgáltatások az elektromos

elosztás és ipari ellátás területén, valamint a felhasznált gépek és alkatrészek, továbbá a gyártóberendezések,

elektromos hangi és adatok útján történő kommunikáció, a vevőnek megfelelő ár, választék, feltalálói ellenőrzés

és ehhez tartozó szolgáltatások biztosítása, végül a vevőknek versenyképes ár, választék és feltalálói ellenőrzés

 biztosítása az elektromos és elektronikus berendezések és ellátása területén.

 37    Elektromos eszközök és berendezések felszerelése, karbantartása és javítása; világító-, fűtő-,

légkondicionáló, hűtő- és egyéb háztartási berendezés és termék felszerelése, karbantartása és javítása; riasztó-,

vezérlő- és figyelőkészülékek és berendezések felszerelése, karbantartása és javítása az otthonok, ipari

létesítmények modernizálására, vezetékek, vezetékborítók és kábelek vágására, szétvágására, fúrására, mérésére,

rögzítésére, levágására, lehámozására és kifeszítésére alkalmazott kézi vagy elektromos eszközök bérlése a

vezeték hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához, az elektromos áramot irányító, átalakító,

 tároló, szabályozó és ellenőrző eszközök és berendezések bérbeadása.
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  39    Elektromos áram elosztására alkalmazható eszközök és berendezések bérlése.

  40    Áramszolgáltatás biztosítása ipari területeken harmadik személy részére.

 42    Elektromos áram előállításával, elosztásával, átalakításával, tárolásával, szabályozásával, mérésével,

ellenőrzésével vagy elhelyezésével kapcsolatos anyagokra és berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció

és műszaki kutatás; világítással, légkondicionálással, fűtéssel, léghűtéssel kapcsolatos eszközökre, anyagokra és

berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció és műszaki kutatás; otthonok, ipari területek és ipari

építmények modernizálására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és műszaki kutatás; a személyek, áruk és ipari

felszerelések vagy szolgáltatások, valamint magántulajdonú ingatlanok biztonságának és távfelügyeletének

biztosítására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és kutatás; elektromos anyagokra és berendezésekre, beleértve a

kábeleket, a hűtő- és fűtőrendszereket, házmodernizálás, épületmodernizálás, ipari területek modernizálása,

biztosítására és felügyeletére vonatkozó műszaki projektek tanulmányozása, műszaki tanácsadás és tanulmányok

a műszaki értékbecslésről, kompatibilitáselemzésről és az elektromos anyagok integrációjának lehetőségéről egy

komplex elektromos berendezés formájában; az új termékek és szolgáltatások műszaki tervezése az anyagok és

elektromos berendezések, valamint az eszközök területén; műszaki tanulmányok, elemzések és

helyzetmegállapítások az elektromos eszközök és berendezések létrehozására és megvalósítására, termékminta

biztosítása harmadik személy számára, valamint műszaki tanácsadás az elektromos és ipari anyagok

kiválasztásával, biztosítva, hogy adataik megfeleljenek a műszaki leírásban feltüntetett adatoknak; műszaki

információ, részben online vagy internet, és/vagy telekommunikációs hálózat útján, amely az elektromos

anyagokra, eszközökre és berendezésekre vonatkozik, továbbá tartalmazza a világítás, elektromos működés, fűtés

és légkondicionálás, utcai jelzők, megfigyelés, riasztás, házak modernizálása, bejutási ellenőrzés, épületek és ipari

 területek modernizálása vonatkozásában alkalmazható anyagokat, eszközöket és berendezéseket.

 ( 111 )  233.762

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02208

 ( 220 )  2020.07.29.

 ( 732 )  GS Operating, LLC, Coppell, Texas (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémből készült menetes rögzítők, nevezetesen csavarok, csapszegek, anyák, alátétlemezek és csapszegek,

 acélszorítók.

7    Elektromos motorok és gépek; gépek hajtóművei, nevezetesen feszültségkapcsolók; ívoltók; vészcsengők,

nevezetesen tűzjelző vészcsengő; gépmotorok ventilátora; vákuumszivattyúk; szelepek, mint a gép részei,

nevezetesen szivattyúk; gépalkatrészek, nevezetesen perselyek és csapágyak; elektromos generátorok;

 szervomotorok; hidraulikus turbinavezérlő rendszer; fordulatszabályozó berendezés.

9    Villamos berendezések, vezérlések és műszerek, nevezetesen berendezések és műszerek az elektromos áram

előállítására, elosztására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy vezérlésére; elektromos kapcsolások;

tárolóedények; akkumulátordobozok; acidiméter akkumulátorokhoz; elektromos akkumulátortöltő;

elektromágneses tekercselők; elektromos tekercsek; elektromos tekercstartók; katódok; fényelemek; az

elektromos berendezés elektromos komponensei; hőszabályozó berendezés; a bojler vezérlésére szolgáló eszköz;

elektromos megszakító; villanófény; vonalkódolvasók; elektromos átkapcsoló; elektromos eszközök és

berendezések az elektromos készülékek távirányítására; légkondicionáló és fűtőberendezések,

világítóberendezések; elektromos kapcsolók; elektromos átkapcsoló készülékek; fordulatszámmérők; elektromos

dugaszolóaljzatok; elektromos csatlakozók; elektromos elosztódobozok; elektromos kábel (egyesítő) dobozok;

dobozok és elektromos vezérlőtáblák; villamos érintkezések; nemesfémből készült villamos érintkezések;

elektromos konnektorok; kibocsátószelep-doboz; elektromosaljzat-fedél; vezérlőpanelek (elektromos);

nagyfeszültségű vezérlőberendezések; elektromos számlálókészülék; elektromos elosztók; elektromos átalakítók;

elektromos áramkörmegszakítók; elektromos érintkezők és kapcsolók; induktorok; armatúrák; elektromos
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jelfogók; szabályozó ellenállások; izzókapcsolók; túlfeszültségvédelem-vezérlők; fényváltó; fojtótekercs;

félvezetők; hőmérséklet-szabályozók; áramegyenirányító; elektromos ceruzák; elektromos elosztószekrény;

elektromos elosztóasztal; elektromos elosztódobozok; elektromos jelfogók; biztosítékok; villámhárítók;

villámhárító-vezetékek; antennák és elektromos vagy elektronikus védőberendezések; vészjelző kürtök

(szirénák); csengőgomb vagy -gombok; elektronikus ajtónyílásjelzők; elektromos berregők; fémérzékelők ipari

vagy katonai célokra; füstérzékelők; vízállásjelző; mágneses kódolók; mikrofonok; hangszórók;

hangosanbeszélők; hangszóródobozok; hangjelzéses figyelmeztető berendezés, hangjel a repülőtereken és

tűzjelző; világítótorony; a világítóberendezések ellensúlya; világító- vagy mechanikus jelzőberendezések;

világítócsövek reklám céljára; villanókörték; villanólámpák; optikai lámpák; elektronlámpák; sötétkamralámpák

(fényképészet céljára); fluoreszkáló (világító) réteg; zseblámpa; jelzést kibocsátó zseblámpa; elektromos

forrasztópáka; elektromos ívhegesztő berendezés; galvánelemek; napkollektorok; elektromos akkumulátorok;

tápegység; video-audio CD-lejátszók; elektronikus kártyaleolvasók és elektronikus, kóddal működő zárak;

mérőeszközök és -berendezések; elektrodinamikus berendezés távvezérelt hangjelzésekhez; elektromos ajtónyitó

berendezés; elektromos és elektronikus ajtónyitó berendezés; elektromos és elektronikus kaputelefon; érmével

működő kapuk gépkocsiparkolókhoz vagy parkolóhelyekhez; elektromos vagy elektronikus műszer a házi vagy

elektronikus műszerhang, áram vagy feszültség elemzésére; elektromos vagy elektronikus műszer az elektromos

áramelosztás felügyeletére; berendezés a foglaltság, számlálás, gyűjtés, tárolás, elsőbbségfeldolgozás, bemenet

ellenőrzésére, valamint adatok, információk és jelek kibocsátására és átvitelére; telefonos megszakítók;

mérőeszközök és -berendezések; voltmérők; ampermérők; elektromos bemérőberendezések; frekvenciamérők;

hőmérséklet-kijelzők; sebességkijelzők; kapcsolóberendezések; elektromos vezetékek; az elektromos vezetékek

anyaga; kábelcsatornák; elektromos kábelek; nagyfeszültségű elektromos kábelek; merev elektromos vezetékek;

fénysugárvezető vezetékek; rugalmas és extra-rugalmas elektromos kábelek; szigetelt rézhuzalok; koaxális

kábelek, savas átmenetek a motorokhoz; nem gyúlékony elektromos kábelek; telefon-, biztonsági és

televíziókábelek; borítás elektromos kábelekhez; optikai szálkábelek; elektromos és elektronikus berendezések

elektromos és IT vezetékhez; kábelek és aljzatok számítógépekhez; elektromos és elektronikus műszerek az IT és

elektromos vezetékek tesztelésére, elektromos és elektronikus kábelvizsgáló; elektromos átalakító; csatlakozó

dugasztest elektromos kábelekhez; elektromos kapcsolók; azonosítóvezeték elektromos vezetékekhez; mágneses

vezeték; telefonvezeték; elektromos és optikai csatlakozóvezeték; az elektromos veszteség kijelző berendezés,

adatfeldolgozó berendezés nem orvosi alkalmazásra; műszeres kapcsolótábla, antennák; zavarszűrő berendezés;

elektromágneses zsilipkapu; felvonóvezérlő berendezés; elektromos berendezés rovarok befogására és

elpusztítására; optikai karakterolvasó; térdvédő dolgozóknak (kivéve ortopédiai térdvédőket); védőkesztyű;

kesztyű balesetek elleni védelemre; szemellenzők és védőszemüvegek; gázmaszkok (kivéve a

műanyagbelégzéshez használt maszkokat); szemellenzők; védősisak; balesetek, sugárzás és tűz elleni védőcipők;

vonalkódolvasó; kézi elektronikus berendezések a villamosenergia-ellátás elemzésére; megvételére és

kinyerésére; kézi elektronikus számítógépes berendezés a leltár kiegészítésére és kezelésére; kézi elektronikus

 számítógépes berendezés a számkódleolvasásra; kézi számítógépes berendezés az árulista összeállítására.

 11    Világítóberendezés; biztonsági berendezés világítás céljára; világítótestek; csillárok; zseblámpák;

világítólámpák; karácsonyfák és akváriumok megvilágítására szolgáló elektromos lámpák; padlólámpák;

laboratóriumi és biztonsági lámpák; izzószálak; elektromos fűtőszálak; ívlámpák; dugasztestek, gömbök és

lámpaüvegek; lámpafelfüggesztések; sugárvető; lámpaernyő; mennyezeti világítás; világítócsövek; elektromos

aljzatok világítótestekhez; zseblámpa; világító szórótest; elektromos kisüléssel működő világítócsövek;

búvárlámpák; vetítőlámpák; világítóberendezések és lámpák használatra; közlekedési eszközök

világítóberendezései; világítókörték és csövek, elektromos körték; eszközök és berendezések szárításhoz;

légszárítók; fénycsőelőtét; lámpa HID; fluoreszcens és inkandeszcens fűtőeszközök, üvegcsövek (desztillációs,

fűtő- vagy hűtőberendezések részeként), elektromos fűtőtestek; vízmelegítők; bojlerek; hővisszanyerő

berendezések; hőcserélők; vízmelegítő kályhák fürdőszobába; forró lemezek; fűtőlemezek; napelemes

kollektorok; hőtárolók és hővisszanyerők, ionizálóberendezések légtisztításra; légtisztító berendezések;

levegőszagtalanító berendezés; berendezés a levegő hűtésére; légkondicionáló berendezés; szellőztető

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M760



(légkondicionáló berendezés), ventilátor; légszűrő a légkondicionáló berendezéshez; légkondicionáló

berendezések; frisslevegő-fűtőberendezés; központi fűtéses lakások párásítására szolgáló berendezés; radiátorok

(fűtés); ventilátorborítók; konyhai elszívóberendezés borítója; tűzhelyek; fagyasztók; jégkészítő berendezések és

 gépek; hűtőszekrények; hidegkamrák; mikrohullámú sütők.

 35    Elektromos áram, illetve a kábelek és vezetékek beszerzésére, elosztására, kapcsolására, átalakítására,

tárolására, beállítására, mérésére, figyelésére és vezérlésére szolgáló eszközökre és berendezésekre vonatkozó

nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és az internethálózatot; világításra,

fűtésre, légkondicionálásra és léghűtésre alkalmazott berendezésekre és termékekre, valamint háztartási

berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy

internethálózatot; vezeték, vezetékburkolat és kábel levágásához és kivágásához, fúrásához, méréséhez,

rögzítéséhez, levágásához, lehámozásához és kifeszítéséhez alkalmazott kézi vagy elektromos eszközökre és

berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy

internethálózatot, a vezetékek hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához, csavarokra és

csapszegekre, valamint a mechanikai vagy kémiai rögzítéshez szükséges termékekre nagy- és kiskereskedelmi

szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy internethálózatot; a porszívózásra, takarításra, törölgetésre,

galvanizálásra, olajozásra, megszakításra, zsírozásra, fényezésre, szárításra és portalanításra, valamint helyi

hűtésre használatos termékekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a

telekommunikációt és/vagy internethálózatot, rugalmas csövekre, szigetelésre vagy szigetelőtermékekre és

anyagokra vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy

adatfeldolgozó hálózatot; az emberek, az áruk és a bejutási hely biztonságának felügyelésére használt

berendezésekre és felszerelésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a

telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az otthonok és ipari épületek modernizálására használt

eszközökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt

és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; hang, kép és adat átvitelére és megjelenítésére használt berendezésekre,

kommunikációs eszközökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a

telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az internetberendezésekre vonatkozó nagy- és

kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot, amely

tartalmazza az internetanyagokhoz és berendezésekhez szükséges adatfeldolgozó perifériákat, kapcsolókábeleket

és dugaljakat; az üzleti szervezést és irányítási tanácsadást; továbbá a kereskedelmi adminisztrációt; a

reklámszolgáltatásokat; kereskedelmi stratégiát és kereskedelmi irányítást és fejlesztést; szakmai konzultációt és

üzleti információt; marketinget; kiállítások; bemutatók, vásárok és szakmai piacok reklámcélú szervezését;

termékek kereskedelmi értékelését harmadik személy számára, elektromos és ipari anyagokkal kapcsolatos

kereskedelmi konzultációkat, hogy azok a műszaki leírásban megadottaknak megfeleljenek; valamint olyan ipari,

kereskedelmi és konstrukciós termékek és szolgáltatások nagykereskedelmi terjesztését, mint a rögzítők, motorok,

elektromos áramforrások, adattovábbító berendezések, világítóeszközök, földelt és exotermikus hegesztés, fűtő és

ventilációs rendszerek és azok alkatrészei, továbbá vezérlőberendezések, vegyi ellátás, tisztítás biztosítása,

vezérlések és átalakítók, kenőanyagok, tömítőanyagok; füst, szén-monoxid és tűz elleni védelem, beleértve az

érzékelőket és riasztókat; figyelőberendezés, eszközök a bejutás vezérlésére, riasztórendszer, átalakítók, kézi és

elektromos eszközök, időjeladó, programozható vezérlőszoftver, processzor és alkatrészei, markerjelek és

figyelmeztetőszalagok; a projekt irányításával és megnyerésével kapcsolatos szolgáltatások az elektromos

elosztás és ipari ellátás területén, valamint a felhasznált gépek és alkatrészek, továbbá a gyártóberendezések,

elektromos hangi és adatok útján történő kommunikáció, a vevőnek megfelelő ár, választék, feltalálói ellenőrzés

és ehhez tartozó szolgáltatások biztosítása, végül a vevőknek versenyképes ár, választék és feltalálói ellenőrzés

 biztosítása az elektromos és elektronikus berendezések és ellátása területén.

 37    Elektromos eszközök és berendezések felszerelése, karbantartása és javítása; világító-, fűtő-,

légkondicionáló, hűtő- és egyéb háztartási berendezés és termék felszerelése, karbantartása és javítása; riasztó-,

vezérlő- és figyelőkészülékek és berendezések felszerelése, karbantartása és javítása az otthonok, ipari

létesítmények modernizálására, vezetékek, vezetékborítók és kábelek vágására, szétvágására, fúrására, mérésére,
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rögzítésére, levágására, lehámozására és kifeszítésére alkalmazott kézi vagy elektromos eszközök bérlése a

vezeték hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához, az elektromos áramot irányító, átalakító,

 tároló, szabályozó és ellenőrző eszközök és berendezések bérbeadása.

  39    Elektromos áram elosztására alkalmazható eszközök és berendezések bérlése.

  40    Áramszolgáltatás biztosítása ipari területeken harmadik személy részére.

 42    Elektromos áram előállításával, elosztásával, átalakításával, tárolásával, szabályozásával, mérésével,

ellenőrzésével vagy elhelyezésével kapcsolatos anyagokra és berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció

és műszaki kutatás; világítással, légkondicionálással, fűtéssel, léghűtéssel kapcsolatos eszközökre, anyagokra és

berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció és műszaki kutatás; otthonok, ipari területek és ipari

építmények modernizálására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és műszaki kutatás; a személyek, áruk és ipari

felszerelések vagy szolgáltatások, valamint magántulajdonú ingatlanok biztonságának és távfelügyeletének

biztosítására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és kutatás; elektromos anyagokra és berendezésekre, beleértve a

kábeleket, a hűtő- és fűtőrendszereket, házmodernizálás, épületmodernizálás, ipari területek modernizálása,

biztosítására és felügyeletére vonatkozó műszaki projektek tanulmányozása, műszaki tanácsadás és tanulmányok

a műszaki értékbecslésről, kompatibilitáselemzésről és az elektromos anyagok integrációjának lehetőségéről egy

komplex elektromos berendezés formájában; az új termékek és szolgáltatások műszaki tervezése az anyagok és

elektromos berendezések, valamint az eszközök területén; műszaki tanulmányok, elemzések és

helyzetmegállapítások az elektromos eszközök és berendezések létrehozására és megvalósítására, termékminta

biztosítása harmadik személy számára, valamint műszaki tanácsadás az elektromos és ipari anyagok

kiválasztásával, biztosítva, hogy adataik megfeleljenek a műszaki leírásban feltüntetett adatoknak; műszaki

információ, részben online vagy internet, és/vagy telekommunikációs hálózat útján, amely az elektromos

anyagokra, eszközökre és berendezésekre vonatkozik, továbbá tartalmazza a világítás, elektromos működés, fűtés

és légkondicionálás, utcai jelzők, megfigyelés, riasztás, házak modernizálása, bejutási ellenőrzés, épületek és ipari

 területek modernizálása vonatkozásában alkalmazható anyagokat, eszközöket és berendezéseket.

 ( 111 )  233.769

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02566

 ( 220 )  2020.09.01.

 ( 732 )  Cselényi Bertalan, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Ékszer, amulett, arany, nyers vagy vert arany, aranyszál, bross, dísztü, ékkő, ékszerdobozok, ékszerkellékek,

ékszertok, óra, karóra, ékszertü, érme, ezüst, borostyánkő, féldrágakő, drágakő, gyémánt, függő, fülbevaló,

gyöngy, gyűrű, karkötő, időmérő, kapocs, jelvény nemesfémből, kalapdísz, kulcskarika, lánc, nyaklánc,

mandzsettagomb, medál, nyakkendőtű, nyaklánc, óradoboz, óratok, óralánc, óralap, óramutató, óraüveg, platina,

 strassz, drágakőutánzat, óraszíj, zománcozott ékszer.

 35    Ékszerekkel, órákkal, drágakövekkel, féldrágakövekkel kapcsolatos szabadtéri, telefonos, telemarketinges,

televíziós, webes, online, rádiós és internetes reklámozás, hirdetés, árubemutatás, értékesítés és kereskedelmi

 ügyletek, kereskedelmi és reklámcélú kiállítások, vásárok, piackutatás, reklámanyagok, reklámfilmek.

 ( 111 )  233.770

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02567

 ( 220 )  2020.09.01.

 ( 732 )  Marshall Ablakgyárt Kft., Kál (HU)
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 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Ablakok, ablakkeretek, ablaktokok, ablakredönyök, ablakszárnyak, ablakszárny rögzítők, ablakszerelvények,

 ablakvasalatok, ablakzárók.

 ( 111 )  233.771

 ( 151 )  2021.03.03.

 ( 210 )  M 20 02568

 ( 220 )  2020.09.01.

 ( 732 )  MARSHALL Ablakgyár Kft., Kál (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Ajtók, ajtókeretek, ajtótokok, ajtószárnyak, ajtószárny rögzítők, ajtószerelvények, ajtóvasalatok, ajtózárók,

 ajtópanelek.

 ( 111 )  233.790

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02183

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ügyfélkapcsolat-kezelő [CRM] szoftverek; üzletfolyamat-kezelő [BPM] szoftverek; vállalati

 erőforrás-tervező [ERP] szoftverek; vállalati szoftverek; üzleti szoftverek.

 ( 111 )  233.791

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02182

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  Ruppert Márton, Tagyon (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Balatonfüred-Csopak eredetmegjelölés termékleírásnak megfelelő borok.

 ( 111 )  233.792

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02180

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  Kassay Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    A következő termékekkel kapcsolatos kis-, nagy- és online kereskedelmi szolgáltatások: sapkák;

úszósapkák; papucsok; fürdőköpenyek; pólók; pólóingek; ingek; kulacsok utazóknak; kulacsok [üresen];

kulacsok, üresen árusítva; bevásárló szatyor; táska; hűtőmágnesek; dekorációs hűtőmágnesek; íróeszközök; tea;

teák; masszázsolajak; illóolajok; reklámozás a turizmus és utazás terén; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások;

munka- és munkaerő közvetítés; marketing tanácsadás; turistalátnivalók üzleti vezetése; utazások promóciója

[reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; üzleti tanácsadás; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; szálláshelyek árainak

 összehasonlítása.

 39    Turisztikai és utazási információnyújtás; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; kirándulások

szervezése turisták számára; kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos tájékoztatás turisták számára; utazási

helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; városnézés [turizmus]; utazásszervezés, túraszervezés; túraszervezés és

kivitelezés; túrák, utazások biztosítása; túrák szervezése és foglalása; körutak, túrák lebonyolítása; kirándulások,

 túrák, társasutazások szervezése.

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

megjelentetése; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és

magazinok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás;

magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; magazinok multimédiás megjelentetése; könyvek és

magazinok megjelentetése; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; magazinok,

folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;

filmek és videofilmek gyártása; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése a közösségi

médiában való terjesztés céljából; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján; online, nem letölthető videók biztosítása; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; szórakoztatás

biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; videók,

videofelvételek készítése; videókönyvtári szolgáltatások; videós szórakoztató szolgáltatások; videostúdiók

szolgáltatásai; turizmussal kapcsolatos címjegyzékek kiadása; kulturális, szórakoztatási és sport célú

 rendezvényszervezés.

 43    Szállásszervezés turisták számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; üdülési szállásfoglalási

szolgáltatások; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; utazási szállásadási információs

 szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára.

 ( 111 )  233.793

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02179

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  Hangmánia Rental Kft., Újlengyel (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Színpadi világításvezérlők bérbeadása; világítóberendezések bérbeadása színpadi felszerelésekhez; színpadi

világító felszerelések bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; világítóberendezések bérbeadása színházak

számára; világítóberendezések bérbeadása televízió-stúdióknak; világítóberendezések bérbeadása

moziforgatáshoz vagy filmstúdióknak; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók
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részére; világítóberendezések kölcsönzése koncerttermek vagy rendezvénytermek részére; hanglejátszó

készülékek kölcsönzése, bérbeadása; hangstúdiók felszerelésének biztosítása; nyilvános hangszóró-berendezések

bérbeadása; audio és videó berendezések kölcsönzése; audioberendezések kölcsönzése; audiovizuális és

 fényképészeti berendezések és felszerelések bérbeadása; audiovizuális készülékek kölcsönzése.

 ( 111 )  233.794

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02178

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  Vári Róbert, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Informatikai oktatás; informatikával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes képzés; számítógépes

programozás oktatása; számítógépes szoftveres képzés; számítógépes képzési szolgáltatások; számítógépes

programozással kapcsolatos oktatás; képzési szolgáltatások számítógépes programokkal kapcsolatban; képzés

 számítógépes programok működtetése terén.

 ( 111 )  233.795

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02176

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  Besenyei Lili, Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Pamut vagy selyem rátétre készített festményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; pamut vagy

selyem rátétre készített festményekkel kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások; festményekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; festményekkel kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások;

kereskedelmi vagy reklámcélú művészeti kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiskereskedelmi szolgáltatások

 művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz.

 41    Képzőművészeti oktatás; oktatási célú műhelyek; művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

 képzési célú műhelyek.

 ( 111 )  233.796

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02174

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  Schmidt Kornél, Budapest (HU)

 Antal-Bartalis Lilla, Budapest (HU)

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

 ( 554 )

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M765



 

 ( 511 ) 9    Alkalmazásszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; applikációs szoftver; letölthető alkalmazások mobil

eszközökkel történő használatra; mobil alkalmazások; mobiltelefon applikációk; oktatási számítógépes

alkalmazások; oktatási táblagép alkalmazások; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes

alkalmazásszoftverek; szoftver táblagépekhez; szoftverek; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz;

 táblagép applikációk.

 35    Dobozos készételekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos

 kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Főzéssel kapcsolatos levelező tanfolyamok; főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; főzőiskola

szervezése, lebonyolítása és rendezése; főzőtanfolyamok szervezése, lebonyolítása és rendezése; főzőversenyek

szervezésével kapcsolatos konzultáció; az éttermi szakmához kapcsolódó képzés; éttermi szolgáltatások

nyújtásával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; oktatás,

tanítás; oktatási szolgáltatások a főzéssel kapcsolatban; online képzések biztosítása; online kiadványok

megjelentetése; szakképzési tanfolyamok biztosítása; szakmai készségfejlesztés; szakoktatás, szakmai képzés;

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

tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanítási, oktatási tevékenységek

 szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 ( 111 )  233.797

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02195

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Széchenyi Pálmaház

 ( 511 )  44    Gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógyszerészeti szolgáltatások; masszázs; mentális egészség

szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; gyógyfürdő szolgáltatások; gyógyfürdők által nyújtott gyógyászati kezelési

szolgáltatások; magánkórházi szolgáltatások; pszichológiai szolgáltatások; spa szolgáltatások, gyógyfürdők;

 testművészet.

 ( 111 )  233.798

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02196

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  Horváth Gábor, Kiskunhalas (HU)

 Spisák Judit, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  HEDRON DESIGN

 ( 511 )  20    Bútorok; fémbútorok; ágyak; asztalok fémből; asztalok; fürdőszobai szekrények; fűrészasztalok;

gardróbszekrények; irodabútorok; kerti bútorok; könyvespolcok; könyvszekrények; munkapadok, munkaasztalok;

 műasztalosipari termékek [bútorok]; padok [bútorok]; szabadon álló válaszfalak [bútor]; tárolópolcok.

 ( 111 )  233.799

 ( 151 )  2021.03.04.
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 ( 210 )  M 20 02198

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  Füstösné Fodor Szilvia, Péteri (HU)

 ( 541 )  S.B.P. RSD CARP

 ( 511 )  31    Állati takarmány készítmények; állati takarmány; állati táplálékok, takarmányok, granulátum, pellet

formájában; ehető csalik; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; feldolgozott magvak állati fogyasztásra;

gabonakészítmények mint állateledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra; haleledel; halliszt állati fogyasztásra;

halliszt (állati takarmány); haltápok (eledelek); horgászcsali (élő, természetes); kukoricatermékek állati

 fogyasztásra; bojli, halcsali horgászati célból.

 ( 111 )  233.801

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02368

 ( 220 )  2020.08.11.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  CHOLEZTA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra, gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerészeti

 készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények.

 ( 111 )  233.805

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 02374

 ( 220 )  2020.08.11.

 ( 732 )  Lectus Consulting AG, Appenzell (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti menedzsment, személyzeti menedzsment és szervezési tanácsadás elsősorban szállodai vállalkozások

részére; vállalatgazdasági konzultáció; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára és reklámkommunikációs

 stratégiára vonatkozó tanácsadói szolgáltatások elsősorban szállodai vállalkozások részére.

  39    Utasok és utazók szállítása; sofőrszolgáltatás; helyfoglalás utazással kapcsolatban.

 43    Szállásügynökségek [hotelek, vendégházak]; bár szolgáltatás; vendéglátás; recepciós szolgáltatások

vendégek elszállásolásánál [érkezések és távozások ügyintézése]; szállodai szolgáltatások; motelszolgáltatások;

panziószolgáltatások; vendégszoba bérlési szolgáltatások; tárgyalóterem bérlési szolgáltatások; ételek és italok

biztosítása vendégek számára kávézókban; ételek és italok biztosítása vendégek számára étkezdékben; ételek és

italok biztosítása vendégek számára éttermekben; szobafoglalás; szobafoglalás hotelekben; szobafoglalás

 panziókban; elszállásolási szolgáltatások [hotelek, panziók].

 ( 111 )  233.820

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 03364

 ( 220 )  2010.06.04.

 ( 732 )  GALDERMA S.A., Suiza (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ACTINICA
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 ( 511 )  3    Naptejek.

 ( 111 )  233.821

 ( 151 )  2021.03.04.

 ( 210 )  M 20 01350

 ( 220 )  2017.11.06.

 ( 732 )  Istobal, S.A.., L'Alcudia (Valencia) (ES)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; szoftverek és alkalmazások mobil

 eszközökhöz; fizetési terminálok mosóberendezésekhez.

 ( 111 )  233.825

 ( 151 )  2021.03.05.

 ( 210 )  M 20 02378

 ( 220 )  2020.08.12.

 ( 732 )  Nagy Szabolcs István, Domaszék (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KASMÍR

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (a sörök kivételével); borok; égetett szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok;

 gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; szeszes italok; vodka.

 ( 111 )  233.832

 ( 151 )  2021.03.05.

 ( 210 )  M 20 02873

 ( 220 )  2020.09.25.

 ( 732 )  Balogh Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pivarnyikné Dr. Juhász Emőke Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  233.833

 ( 151 )  2021.03.05.

 ( 210 )  M 20 02878

 ( 220 )  2020.09.28.

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

 ( 541 )  RYEQO

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  233.834

 ( 151 )  2021.03.05.

 ( 210 )  M 20 02686

 ( 220 )  2020.09.09.

 ( 732 )  Sony Pictures Television UK Rights Limited United Kingdom Company, London (GB)

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

 ( 541 )  BALHÉS CSAJOK
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 ( 511 )   41    Szórakoztatási szolgáltatások televíziós sorozatok formájában.

 ( 111 )  233.835

 ( 151 )  2021.03.05.

 ( 210 )  M 20 02688

 ( 220 )  2020.09.09.

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

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, kávé alapú italok, kávéaromák.

 ( 111 )  233.838

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 02118

 ( 220 )  2020.07.23.

 ( 732 )  Csinos Zoltán, Ráckeve (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Napszemüvegek; divatos napszemüvegek; napszemüvegláncok.

 14    Ékszerek; gyűrűk [ékszerek]; karperecek, karkötők [ékszerek]; műanyag karkötők ékszerek formájában;

dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek] személyes használatra; aranyozott karkötők; aranykarkötők; gyöngykarkötők;

ezüstkarkötők; barátságkarkötők; ezüsttel futtatott karkötők; órával kombinált karperecek, karkötők; óraláncok;

óratokok; nemesfémből készült karkötők, karperecek; aranyozott gyűrűk; ezüstgyűrűk; nemesfémmel bevont

gyűrűk; nemesfémből készült gyűrűk; ezüsttel futtatott gyűrűk; kulcstartógyűrűk és láncok, valamint ezekhez

való függők; órák; digitális órák; szíjak órákhoz; díszdobozok órákhoz; elektronikus órák, karórák; órák és

 karórák; láncok [ékszerek]; nemesfémből készült láncok [ékszerek]; ékszerkellékek; ékszeres dobozok.

 18    Táskák, kézitáskák; estélyitáskák; guruló táskák; vízálló táskák; bőrutánzatból készült táskák; hétköznapi,

utcai táskák; sportruházathoz használt táskák; összehúzható szájú táskák; vállon átvethető táskák; bőrből készült

 táskák és pénztárcák; pénztárcák, erszények.

 ( 111 )  233.840

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 02119

 ( 220 )  2020.07.23.

 ( 732 )  Suban AG, Hergiswil NW (CH)

 ( 740 )  Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SUBAN

 ( 511 )  10    Kanülök; katéterek; orvosi fogók, csipeszek; orvosi szondák; sebészeti kapcsok; sebészkések; sebészollók;

trokárok; tyúkszemvágó kések; orvosi kéziműszerek (nem elektromos működéssel); orvosi műszerek; szövetek

vágására szolgáló műszerek; állatorvosi készülékek és eszközök; fogszabályozáshoz használt eszközök,

berendezések; fülpiszkálók; fűrészek sebészeti használatra; kasztráló fogók, csipeszek; lancetták; orvosi szondák;

orvosi vezetődrótok, hullámvezetők; permetezők, porlasztók gyógyászati használatra; sebészeti készülékek és

eszközök; sebészeti szondák; spatulák gyógyászati célokra; ujjvédők gyógyászati használatra; urológiai

 készülékek és eszközök.

 ( 111 )  233.841

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 02121

 ( 220 )  2020.07.23.

 ( 732 )  Suban AG, Hergiswil NW (CH)
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 ( 740 )  Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Kanülök; katéterek; orvosi fogók, csipeszek; orvosi szondák; sebészeti kapcsok; sebészkések; sebészollók;

trokárok; tyúkszemvágó kések; orvosi kéziműszerek (nem elektromos működéssel); orvosi műszerek; szövetek

vágására szolgáló műszerek; állatorvosi készülékek és eszközök; fogszabályozáshoz használt eszközök,

berendezések; fülpiszkálók; fűrészek sebészeti használatra; kasztráló fogók, csipeszek; lancetták; orvosi szondák;

orvosi vezetődrótok, hullámvezetők; permetezők, porlasztók gyógyászati használatra; sebészeti készülékek és

eszközök; sebészeti szondák; spatulák gyógyászati célokra; ujjvédők gyógyászati használatra; urológiai

 készülékek és eszközök.

 ( 111 )  233.842

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 02297

 ( 220 )  2020.08.04.

 ( 732 )  Pólya Tünde, Budapest (HU)

 Pólya Zsombor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Mentesen is teljesen

 ( 511 )  30    Glutén- és tejmentes vegán lángos, fánk, péksütemény, pékáru, sütemény, kenyérlángos, minifánk, töltött

 lángos, cukrászati készítmények, tészta, tésztaételek.

 ( 111 )  233.843

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 02469

 ( 220 )  2020.08.19.

 ( 732 )  Signdepot Europe Kft., Jászberény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Barbecue [grill] begyújtó kémény; barbecue sütőkben [grill] használt kerámia brikettek [nem gyúlékony];

beltéri elektromos grillek; elektromos forgó nyársas grillsütők; elektromos grill serpenyők; elektromos grillek;

elektromos grillkészülékek; elektromos grillsütők; elektromos sütőnyársak grillekhez; faszenes grillek; faszenes

grillsütők háztartási célra; füstölő grillek; gázgyújtók grillekhez; gáztüzelésű grillsütők; grill melegítő lapok;

grillel felszerelt, gázzal működő főzöberendezések; grillel felszerelt tűzhelyek; grilleszközök, barbecue-k;

grillezők, grillsütők; grillkészülékek, barbecue-k [sütéshez]; grilltálcák, grill tepsik; háztartási forgó nyársas

grillsütők [elektromos]; hibachi [japán faszéntüzelésű grillezők háztartási használatra]; kültéri elektromos grillek;

 lávakövek grillezéshez; rácsok, rostélyok, grillek; rostok, grillsütők.

 ( 111 )  233.845

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 02473

 ( 220 )  2020.08.19.

 ( 732 )  Roza Károly, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok, fémáruk, dróthálók, kerítések fémből, kerítésfonatok; fémhuzalok; fémrácsok;

 fémrácsozatok.

 35    Fém építőanyagok, fémáruk, dróthálók, kerítések fémből, kerítésfonatok; fémhuzalok; fémrácsok;

 fémrácsozatok kis- és nagykereskedelme.

 40    Fémáruk, dróthálók, kerítések fémből, kerítésfonatok; fémhuzalok; fémrácsok; fémrácsozatok gyártása,

 hegesztés, fémkezelés, fémek bevonása, hőkezelése, edzése, ónbevonás, galvanizálás, kadmiumozás.

 ( 111 )  233.846

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 02479

 ( 220 )  2020.08.24.

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 541 )  FLEXAMED

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; kozmetikai krémek; kozmetikai készítmények bőrápolásra; masszázs készítmények (nem

orvosi használatra); kozmetikai készítményekkel impregnált kendők; illóolajok; olajok kozmetikai célra; olajok

tisztításra; piperecikkek; illatszerek; fürdő készítmények (nem gyógyászati célra); szappanok; hajápoló szerek;

 fogkrémek.

5    Egészségügyi termékek; krémek gyógyászati használatra; olajok gyógyászati használatra; balzsamok

gyógyászati használatra; gyógyhatású növény alapú készítmények; növényi kivonatot tartalmazó gyógyhatású

készítmények; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövény kivonatok; légfrissítő szerek; légtisztító szerek;

szájápoló szerek gyógyászati használatra; gyógycukrok; gyógyitalok; cukrászati gyógytermékek; ehető növényi

rostok (nem táplálkozásra); étrendkiegészítők emberek számára; diétás készítmények; termálvizek; ásványvizek

 gyógyászati használatra; vitaminok; nyomelemek.

 30    Kávé, pótkávé; tea; tea alapú italok, kakaó; ételízesítők; fűszerek; aromakészítmények élelmezéshez;

 természetes édesítőszerek; cikória; propolisz emberi fogyasztásra; méz; melasz; só; mustár; ecet; zabalapú ételek.

 ( 111 )  233.848

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 01936

 ( 220 )  2020.07.08.

 ( 732 )  Martinkó István, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fűszerek és ételízesítők, fűszerpaprika, füst ízű csemege fűszerpaprika, csemege fűszerpaprika, csípős

fűszerpaprika, füstölt csemege fűszerpaprika, füstölt csípős csemege fűszerpaprika, füst ízű csípős csemege

 fűszerpaprika.

 35    Fűszerek és ételízesítők, fűszerpaprika, füst ízű csemege fűszerpaprika, csemege fűszerpaprika, csípős
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fűszerpaprika, füstölt csemege fűszerpaprika, füstölt csípős csemege fűszerpaprika, füst ízű csípős csemege

 fűszerpaprika kereskedelme és online kereskedelme.

 ( 111 )  233.849

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 01935

 ( 220 )  2020.07.07.

 ( 732 )  Tempus Közalapítvány, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási információs szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási szolgáltatások akkreditálása; oktatási célú

filmbemutatók; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése és tartása; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési

 tanácsadás).

 ( 111 )  233.850

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 01934

 ( 220 )  2020.07.07.

 ( 732 )  Tempus Közalapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási információs szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási szolgáltatások akkreditálása; oktatási célú

filmbemutatók; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése és tartása; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési

 tanácsadás).

 ( 111 )  233.851

 ( 151 )  2021.03.08.

 ( 210 )  M 20 01929

 ( 220 )  2020.07.07.

 ( 732 )  Soczó Sarolta, Budapest (HU)

 ( 740 )  Forgó, Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Költöztető szolgálat vállalkozások számára.

 39    Költözéssel, költöztetéssel kapcsolatos tanácsadás; költöztetés; költöztetési szolgáltatások; lakossági

költöztetés; lakossági költöztetési szolgáltatások; költöztetési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; háztartási

bútorok költöztetése; háztartási ingóságok költöztetése; ingóságok csomagolása költözködéshez; ipari költöztetés

[szállítás]; irodai berendezések költöztetése; kereskedelmi bútorok költöztetése; kereskedelmi költöztetési

szolgáltatások; kisteherautós szolgáltatások, költöztetés; áruk csomagolása; csomagolócikkek szállításhoz;

termékek csomagolása; csomagolócikkek mások megrendelésére és leírására; csomagok tárolása; csomagolás;

csomagolás [szolgáltatások]; csomagolási szolgáltatások; csomagtárolási szolgáltatások; dobozolási, csomagolási

szolgáltatások; cikkek csomagolása szállításhoz; áruk rekeszekbe csomagolása; csomagátszállítás megszervezése;

poggyászok, csomagok szállítása; áruszállítás; áruszállítás, áruszállítási szolgáltatások; áruszállítás és raktározás;
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áruszállítás és tárolás; áruszállítás megszervezése; áruszállítási szolgáltatások; áruszállítással kapcsolatos

 információs szolgáltatások; fuvarozás, áruszállítás; őrzött áruszállítás; teher- és áruszállítás és költöztetés.

 ( 111 )  233.857

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 01047

 ( 220 )  2020.04.16.

 ( 732 )  Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LYSOFORM FRESH HANDS

 ( 511 ) 1    Vegyszerek ipari, tudományos és fényképészeti, valamint mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra;

feldolgozatlan műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; tűzoltó és tüzet megelőző összetételek; fémedző és

forrasztó készítmények; állati bőrök és irhák cserzésére szolgáló anyagok; ragasztók ipari felhasználatra; gittek és

egyéb töltőpépek; komposzt, trágyák, műtrágyák; ipari és tudományos felhasználásra szánt biológiai

 készítmények.

3    Illóolajok háztartási használatra; mosodai fehérítők; illatosított permetek ruhához, ruhaillatosító spray-k;

pomanderek [aromatikus anyagok] mosodai használatra; illatos olajok mosási célokra; illatosított zacskók,

tasakok mosáshoz; illatosított zacskók, tasakok ruhaillatosításhoz; parfümkészítmények mosási célokra; kékítő

mosáshoz; festékmegkötő mosodai készítmények; színeltávolító készítmények mosodai célra; zsíreltávolító,

zsírtalanító készítmények mosodai célokra; folteltávolítók mosási célokra; mosó folyadékok, mosodai

folyadékok; mosodai fényezőszer mosodai célokra; keményítő máz mosási célokra; simítószerek (keményítő)

mosási célokra; kézmosószerek; ragasztó eltávolítók mosáshoz; bőrfehérítő készítmények; mosószerrel

impregnált ruhák tisztításhoz; szappanpor; tisztító olajok mosodai használatra; illatosított szappanok mosodai

célokra; mosó tartósítószerek; kárpittisztítók; vegytisztító készítmények mosodai célra; tisztító zselék mosási

célra; tisztító folyadékok mosáshoz; mosóhabok mosodai célra; rozsdaeltávolítók mosási célokra; permetes

tisztítószerek textil tisztításához; keményítő tisztítási célokra; szintetikus mosószerek ruhaneműkhöz; mosóhatást

fokozó szerek; viaszeltávolító szerek mosáshoz; mosodai áztatószerek; textilpuhító szerek mosáshoz; mosószert

tartalmazó mosógolyók, mosodai készítmények; folyékony mosószerek; mosószappanok; mosóadalékok

ruhákhoz; szövetlágyítók mosáshoz; öblítőszerek ruhákhoz és edényekhez; folteltávolító, folttisztító

készítmények; tisztító-, polírozó, súroló- és csiszolószerek; vegyi tisztítóanyagok fém, zománcozott fémlemezek,

fa, parafa, porcelán, kerámia, üveg, műanyag, bőr és textil tisztításához; folteltávolító; szappanok nem személyes

 használatra.

5    Dezodoráló készítmények és anyagok; szagtalanító készítmények és anyagok; légfrissítő készítmények és

anyagok; fertőtlenítőszerek; szaniter fertőtlenítő készítmények és anyagok; rovarriasztó és rovarölő készítmények

 és anyagok; mosószerek orvosi és sebészeti használatra.

 ( 111 )  233.861

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 00892

 ( 220 )  2020.03.26.

 ( 732 )  Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Gergelyné dr. Drabik Beáta, Nyíregyháza

 ( 541 )  Egyetemi Hét - FŐHE

 ( 511 )  41    Élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; oktatási rendezvények szervezése és lebonyolítása; zenés

 szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  233.863

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 01930
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 ( 220 )  2020.07.07.

 ( 732 )  Anna Grand Invest Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 541 )  Anna Grand

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások, recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz (érkezések és távozások

 ügyintézése), szállásfoglalás, szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás szállodai szolgáltatások vendéglátás.

 ( 111 )  233.864

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 01569

 ( 220 )  2020.06.04.

 ( 732 )  Domus Maximus Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ISOLEX

 ( 511 )   10    Felfekvés elleni matracok, matracok gyógyászati célokra.

  20    Matracok, matracvédők, rugós matracok, habszivacs matracok, latex matracok.

  24    Matrachuzatok, vászon matrachuzatok, gumis matrachuzatok.

 ( 111 )  233.871

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 02296

 ( 220 )  2020.08.05.

 ( 732 )  PANNON KÁVÉ Kft., Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Kávés csészék csészealjjal; kávés poharak papírból vagy műanyagból.

 30    Kávé, kávébab, szemes pörkölt kávé, őrölt kávé, koffeinmentes kávé, kávépor, kávékrémpor, kávékapszula,

kávéital, kávé alapú ital, hideg és jeges kávé ital, hideg kávé desszert, kakaó, tea, kávépótló szerek, cikória,

csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek, rúdalakú csomagolású cukor kávékhoz,

aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, karamellapor, csokoládépor eredeti olasz pörkölésű kávék

 vonatkozásában.

 35    Franchise rendszer kiépítése, és szervezése, franehise hálózatban üzemeltett kávézó reklámozása; kávé

kereskedelem; kávézással kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; online és offline reklám, reklámgrafika,

reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé kiskereskedelem, ügynöki

tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység, reklámkiadvány szerkesztése,

reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése; kereskedelmi és online kereskedelmi

szolgáltatás az alábbi termékek vonatkozásában; kávés csészék csészealjjal; kávés poharak papírból vagy

műanyagból, kávé, kávébab, szemes pörkölt kávé, őrölt kávé, koffeinmentes kávé, kávépor, kávékrémpor,

kávékapszula, kávéital,kávé alapú ital, hideg és jeges kávé ital, hideg kávé desszert, kakaó, tea, kávépótló szerek,

cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek, rúd alakú csomagolású cukor

kávékhoz, aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, karamellapor, csokoládépor eredeti olasz

 pörkölésű kávék vonatkozásában.

 41    Oktatási szolgáltatás; barista képzés; oktatási és képzési szolgáltatások a franchise rendszerbe belépők

 részére.

 43    Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

étterem, kávézó, kávézók franchise rendszerben történő létrehozása és üzemeltetése, szendvicsezők, kávéfőző

 gépek bérbeadása.
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 ( 111 )  233.872

 ( 151 )  2021.03.09.

 ( 210 )  M 20 02294

 ( 220 )  2020.08.05.

 ( 732 )  Balogh Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  Simon Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 gázfúrás.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  233.893

 ( 151 )  2021.03.11.

 ( 210 )  M 20 01824

 ( 220 )  2020.06.25.

 ( 732 )  Neubauer Judit, Bánd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Élelmiszerek, ajándéktárgyak, könyvek, elektronikus és nyomtatott kiadványok, kézműves termékek kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatásai.

  43    Ideiglenes szállásadás, vendéglátás, falusi turizmus, bioélelmezés.

 ( 111 )  233.894

 ( 151 )  2021.03.11.

 ( 210 )  M 20 01131

 ( 220 )  2020.04.24.

 ( 732 )  Immunetec Proof Kft., Szolnok (HU)

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

 ( 541 )  LÁTHATATLAN PAJZS

 ( 511 ) 5    Fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra;

 fertőtlenítő krémek, folyadékok; fertőtlenítő kézkrémek; fertőtlenítő kézmosók.

 ( 111 )  233.914

 ( 151 )  2021.03.12.

 ( 210 )  M 20 02239

 ( 220 )  2020.07.31.

 ( 732 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; immunerősítők; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények.

 ( 111 )  233.915

 ( 151 )  2021.03.12.

 ( 210 )  M 20 02240

 ( 220 )  2020.07.31.

 ( 732 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  air7 - a tüdő vitaminja

 ( 511 )  5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; immunerősítők; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények.

 ( 111 )  233.916

 ( 151 )  2021.03.12.

 ( 210 )  M 20 01710

 ( 220 )  2020.06.17.

 ( 732 )  Tractors and Farm Equipment Limited, Chennai-600034, Tamilnadu (IN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldön, levegőn vagy vízen történő mozgatáshoz használt készülékek; traktorok és

 mezőgazdasági gépek, valamint ezek alkatrészei és tartozékai.

 ( 111 )  233.917

 ( 151 )  2021.03.12.

 ( 210 )  M 20 01708

 ( 220 )  2020.06.16.

 ( 732 )  Juhász Péter, Miskolc (HU)

 ( 541 )  BRUBEN

 ( 511 )   18    Ruhák állatoknak; vászon szatyor/táska; bevásárló táska.

  24    Ágyneműk és takarók; párnahuzatok; baldachin; babafészek; pólya.

 25    Női/férfi ruházat; menyasszonyi ruha; koszorúslány ruha; felsőruházat; alsóruházat, fehérneműk;

 gyerek-baba ruha; sportruházat; munkaruha, egyenruha; cipők; szájmaszkok.

 ( 111 )  233.918

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 19 03850

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  Dobos Zoltán Gábor, Jászladány (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   45    Biztonságtechnikai, mentési, biztonsági és behajtói szolgáltatások.

 ( 111 )  233.919

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 19 03853

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  Dobos Zoltán Gábor, Jászladány (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtési szolgáltatások; adatbázis menedzsment; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési hely biztosítása

globális számítógépes hálózaton; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; mások szolgáltatásainak promótálása;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzsment előadóművészek

részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; online adatbázisok és kereshető online adatbázisok rendelkezésre

 bocsátása; kapcsolatteremtés a szolgáltatók és a lehetséges ügyfelek között.

 41    Rendezvények lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások, esküvők szervezésével, lebonyolításával és

 rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.

  42    Weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára.

  43    Vendéglátás, szállásadással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  233.920

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02486

 ( 220 )  2020.08.24.

 ( 732 )  CECZ Közép-európai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  233.922

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 01995

 ( 220 )  2017.11.23.

 ( 732 )  Weinkellerei Hechtsheim GmbH, Mainz (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SANKT URSULA

 ( 511 )   33    Borok, habzóbor, pezsgő; szeszes italok, likőrök.

 ( 111 )  233.923

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 01954

 ( 220 )  2020.07.08.

 ( 732 )  Eleven Events Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 111 )  233.927

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02173

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  Varga Márta, Kaposvár (HU)

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

 ( 541 )  Origo Skorpion

 ( 511 )   16    Receptkönyvek, szakácskönyvek; könyvek; tájékoztató könyvek; könyvek a konyhaművészet területén.

  26    Hímzések; hímzések ruházati cikkekhez, hímzett szövetek; rátétes hímzések, minták [rövidáru].

 ( 111 )  233.930

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02531

 ( 220 )  2020.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

rádiós komunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2), televíziós műsorszórás, közvetítés, telex

szolgáltatások, üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével, vezeték nélküli műsorterjesztés, videó

 on-demand közvetítések.

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

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

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

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

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

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

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

oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú

szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus

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

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók

szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok
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szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás,

színpadi díszletek kölcsönzése (1), színpadi díszletek kölcsönzése (2), szórakozási, szórakoztatási információk,

szórakoztatási szolgáltatások, szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás,

varieté-előadások bemutatása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, videoszalagok

 vágása, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 111 )  233.931

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02699

 ( 220 )  2020.09.10.

 ( 732 )  Cresco Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EUROKÉN 2000 80WG

 ( 511 )  5    Gombaölőszerek (fungicidek).

 ( 111 )  233.932

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02700

 ( 220 )  2020.09.10.

 ( 732 )  Cresco Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EUROKÉN

 ( 511 )  5    Gombaölőszerek (fungicidek).

 ( 111 )  233.939

 ( 151 )  2021.03.17.

 ( 210 )  M 20 02709

 ( 220 )  2020.09.10.

 ( 732 )  Jóbai Zsolt, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Garai & Colnár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; gyógyszerészeti készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; piackutatás (1), piackutatás

(2); reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámkoncepciók

kidolgozása; reklámszövegek publikálása; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; üzleti

 információk nyújtása weboldalon keresztül.

 44    Betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; látogató ápolói

 szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  233.950

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 210 )  M 20 01478

 ( 220 )  2020.05.28.

 ( 732 )  Első Magyar Közmű Audit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Connect2Grid

 ( 511 ) 4    Megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram; nem megújuló energiaforrásokból nyert elektromos

 áram.
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 ( 111 )  233.964

 ( 151 )  2021.03.25.

 ( 210 )  M 20 02280

 ( 220 )  2020.08.04.

 ( 732 )  Wolker Kft., Pécs (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  6    Fellépők fémből; fém szobalétrák és létrák; fémlétrák; multifunkciós létrák fémből.

 8    Kézi szerszámok; mezőgazdasági, kertészeti és tájrendező szerszámok; nyelek kézi szerszámokhoz.

 9    Centiméterszalagok; colstokok, összecsukható vonalzók; derékszögű vonalzók méréshez.

 ( 111 )  233.965

 ( 151 )  2021.03.25.

 ( 210 )  M 20 02826

 ( 220 )  2020.09.23.

 ( 732 )  Hete Kálmán, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  Rajál Birs

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  233.966

 ( 151 )  2021.03.25.

 ( 210 )  M 20 02643

 ( 220 )  2020.09.04.

 ( 732 )  Mezinox-Metal Kft., Helvécia (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Alumínium kerti bútorok; fából készült kerti bútorok; fém kerti bútorok; kerti bútorok; műanyag kerti

 bútorok.

 ( 111 )  233.967

 ( 151 )  2021.03.25.

 ( 210 )  M 20 02625

 ( 220 )  2020.09.03.

 ( 732 )  Diósgyőr Marketing Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Csányi & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DVTK

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

 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.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.
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  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  233.968

 ( 151 )  2021.03.25.

 ( 210 )  M 20 02810

 ( 220 )  2020.09.22.

 ( 732 )  dr. Hutás István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, kozmetikai krémek, kozmetikai szerek.

 5    Masszázsgélek és masszázskrémek gyógyászati használatra.

 ( 111 )  233.969

 ( 151 )  2021.03.25.

 ( 210 )  M 20 02452

 ( 220 )  2020.08.18.

 ( 732 )  S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Sibiu (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TORKOS PAPA

 ( 511 )  29    Hús, hal, baromfi és vad; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főtt gyümölcs és zöldség; zselék,

lekvárok, kompótok; tojás; tej, sajt, vaj, joghurt és más tejtermékek; olajok és zsírok élelmiszerhez, beleértve a

májat, a májpépet és a máj pástétomot, húst, konzerveket, húskonzerveket, tartósított húsokat,

zöldségkonzerveket, tartósított zöldségeket, szalonnát; vadhús, nem élő; humusz [csicseriborsó paszta]; sózott

 hús; kolbászok; levesek; szója piték/sütemények; pacal; növényi saláták; főtt zöldségek.

 ( 111 )  233.970

 ( 151 )  2021.03.25.

 ( 210 )  M 20 02626

 ( 220 )  2020.09.03.

 ( 732 )  Diósgyőr Marketing Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Csányi & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DVTK 1910

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

 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.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
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 ( 111 )  233.971

 ( 151 )  2021.03.25.

 ( 210 )  M 20 02813

 ( 220 )  2020.09.22.

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Nadrágpelenkák babáknak, pelenkanadrágok babáknak; szobatisztaságra szoktató pelenkanadrágok.

 ( 111 )  233.972

 ( 151 )  2021.03.26.

 ( 210 )  M 20 00948

 ( 220 )  2020.04.03.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seress Zsuzsanna Sára, Budapest

 ( 541 )  Made in Karantén

 ( 511 )   38    Televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; vezeték nélküli műsorterjesztés.

  41    Televízióműsorok készítése; televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  233.973

 ( 151 )  2021.03.26.

 ( 210 )  M 20 02903

 ( 220 )  2020.09.29.

 ( 732 )  Ungor Erik, Izsák (HU)

 Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  DENIS SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITAL CSALÁD

 ( 511 )   32    Szénsavas üdítőitalok.

 ( 111 )  233.974

 ( 151 )  2021.03.26.

 ( 210 )  M 20 02901

 ( 220 )  2020.09.29.

 ( 732 )  Ungor Erik, Izsák (HU)

 Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  KOBRA

 ( 511 )  32    Ásványvizek, ásványvizek (italok), energiaitalok, alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok,

alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor (alkoholmentes),

eszenciák italok előállításához, földimogyorótej (alkoholszegény ital), gyömbérsör, gyümölcslevek,

gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok előállításához, készítmények likőrök

előállításához, mustok, paradicsomlevek (italok), porok szénsavas italokhoz, sörbetek (italok), árpakivonatok sör

előállítására, sörcefre, sörök, söralapú koktélok, szénsavas víz, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök

italokhoz, szörpök limonádékhoz, tejsavó alapú itatok, készítmények ásványvizek és szénsavas vizek
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 előállításához, vizek (italok), üdítő italok, zöldséglevek (italok).

 33    Alkoholos eszenciák, alkoholos italok, a sörök kivételével, alkoholos kivonatok, almaborok, aperitifek, arak

(rizspálinka), borok, curacao, cseresznyepálinka, égetett szeszes italok, emésztést elősegítő italok (tömény italok

és likőrök), gin, gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcskivonatok, alkoholos, gyümölcstartalmú alkoholos italok,

koktélok, körtebor, likőrök, lőre, csiger, mentalikőr, mézsör, pálinkák, brandyk, rizspálinka, rum, szaké, szeszes

 italok, vodka, whisky.

 ( 111 )  233.975

 ( 151 )  2021.03.26.

 ( 210 )  M 20 02898

 ( 220 )  2020.09.29.

 ( 732 )  Ledvegora Kft., Sajópetri (HU)

 ( 740 )  Karaffy Erzsébet, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Ipari olajok, tüzelőanyagok, diesel olaj, motorbenzin, motorolaj, benzin.

7    Gépek, szerszámgépek, árusító automaták, vezérlős üzemanyag-kimérő berendezések, üzemanyag és

 folyadékok mérésére szolgáló berendezések, üzemanyag tisztítását végző berendezések.

 ( 111 )  233.976

 ( 151 )  2021.03.26.

 ( 210 )  M 20 02894

 ( 220 )  2020.09.29.

 ( 732 )  Tebe Reform Kft., Békés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Védőálarcok, maszkok, textilből készült mosható maszkok.

  18    Táskák, vászontáskák.

 35    Kiskereskedelmi bolti szolgáltatás; csomagolás és hulladék mentes kiskereskedelmi bolti szolgáltatás;

hulladék mentes élelmiszerek, környezetbarát háztartási cikkek és eszközök, ajándéktárgyak, kozmetikai szerek

kiskereskedelmi bolti szolgáltatása; franchise rendszer kiépítése és üzemeltetése; üzleti menedzsment boltok és

üzletek számára; üzleti tanácsadás; kereskedelemi és online kereskedelmi szolgáltatás védőálarcok, maszkok,

 textilből készült mosható maszkok, táskák, vászontáskák vonatkozásában.

 43    Kávézói szolgáltatás; ételek és italok biztosítása kávézókban; ételek és italok biztosítása internet

 kávézókban.

 ( 111 )  233.977

 ( 151 )  2021.03.26.

 ( 210 )  M 20 02718

 ( 220 )  2020.09.11.

 ( 732 )  Dispomedicor Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó Kft., Debrecen (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi termékek, kötszeranyagok: többrétegű hajtogatott mull-lapok, steril mull-lapok, mull végben,

mulltekercs, vágott mullpólyák (steril és nem steril), gyorskötöző pólyák (steril és nem steril), szegett mullpólyák

(steril és nem steril), kalipólyák, háromszögletű kendő pamut, szemészeti vatták, fogászati vatták, steril vatták,

 kórházi pálcás tamponok, hasi törlők, nőgyógyászati egészségügyi betétek, elsősegély felszerelések.

  10    Sebészeti varratanyagok.

  16    Papírvatták.

 ( 111 )  233.978

 ( 151 )  2021.03.26.

 ( 210 )  M 20 02714

 ( 220 )  2020.09.11.

 ( 732 )  Bokor Nándor, Budapest (HU)

 Pittmann Zsófia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők;

asztalneműk papírból; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fényképmetszetek; blokkok [papíráruk];

borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloidlapok rajzfilmkészítéshez; ceruzák;

ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző

készülékek, kézi címtáblák címezőgépekhez; címzőgépek; csekk-könyv borítók; csipeszes felírótáblák;

csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy

kartonból; csomagolópapír; daloskönyvek; diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); ecsetek

(1); ecsetek (2); egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok,

regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek,

kötések, borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír;

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festővásznak (1); festővásznak (2); formák modellező agyagokhoz

[művészeti anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak;

grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hengerek

szobafestőknek; hímzőminták; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek

[irodai cikkek]; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodai kellékek; íróecsetek; íróeszközök;

írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek];

iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; kalapdobozok kartonból; kaparós matricák; karkötők íróeszközök

rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok;

képregények; kézikönyvek [útmutatók]; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák

(2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvtámaszok; körzők; kréta spray; krétatartók;

kromolitográfiák; lemezek metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró

öntapadós ragasztókorongok (2); litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak (2); litográfiai kövek;

lyukkártyák Jacquard szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; metszetek; műanyagfóliák

csomagolásra; naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai

felszerelések]; noteszok (1); nyomatok [metszetek]; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomtatott kották;

nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák

[papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; papír; papír alátétek; papír

asztalterítők; papírból készült poggyászcímkék; papír feliratok, zászlók; papír felvevőgépekhez; papír-írószer

áruk; papírmasé; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papírszalvéták; papírtörölközők; papír-

vagy kartondobozok; papírzacskók; pauszmásolatok (1); pauszmásolatok (2); pauszpapír, szabásminta papír;

pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek (3); pecsételő anyagok papíripari használatra;
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pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; portrék, arcképek;

postabélyegek; poszterek; prospektusok; rajzeszközök; rajzkészletek; rajzok (1); rajzok (2); rajztáblák; rézkarcok,

gravűrök; rizspapír; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook

[családi albumok]; söröskorsó alátétek; stencilek ételek és italok dekorálásához; szabásminták; szemeteszsákok

papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes olajnyomatok; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tanítási és

oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tervrajzok; tinták; tollak [irodai cikkek]; toll- és

ceruzatartók; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok; többmásolatos papírok [írószer]; töltőceruzák

[rotringok]; töltőtoll; tuskihúzók; tusok; ujjas előkék, papírból; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok,

üdvözlőkártyák; vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; világító papír; vízfestmények, akvarellek;

xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból;

 zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.

 25    Alsóruházat, fehérnemű; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; babanadrágok

[ruházat]; bandana kendők; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

díszzsebkendők [ruházat]; fátylak [ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; hálóköntösök, pongyolák; hímzett ruhadarabok; ingek;

jelmezek; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kerékpáros ruházat; készruhák; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók;

kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; mantilla fátyol; mellények; nyakkendők; overallok,

munkaruhák; papírkalapok [ruházat]; papírruházat; partedlik, előkék, nem papírból; pizsamák; pólók; poncsók;

pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapka ellenzők; sapkák;

selyemövek, vállszalagok; sildek, napellenzők [fejfedők]; strandruházat; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó

 [alsónemű], kombiné; trikók; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák; vállkendők, nagykendők; zoknik.

 ( 111 )  233.979

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 20 03080

 ( 220 )  2020.10.14.

 ( 732 )  Cseró Kft., Záhony (HU)

 ( 541 )  Szépít-Eni Szépségszalon

 ( 511 )  44    Emberi higiéniai és szépségápolási berendezések bérbeadása; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások;

lábak szépségápolása; szépségápolás; szépségápolás emberek részére; szépségápolási kezelések; szépségápolási

tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás;

szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon

és fodrászati szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok; szépségszalonok szolgáltatásaival

kapcsolatos tájékoztatás; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás

területén; tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; gyógyfürdőben nyújtott

 szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  233.980

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 20 02717

 ( 220 )  2020.09.11.

 ( 732 )  OSTOROSBOR Zrt., Ostoros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok;
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alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos tojáslikőr; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök

kivételével; ánizslikőr, anisette; aperitifek; borok; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; desztillált röviditalok;

digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; előre kikevert szeszesitalok; feketeribizli likőr; gabonaalapú

desztillált alkoholos italok; gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; kávéalapú likőrök; koktélok;

körtebor; krémlikőrök; likőrök; mentalikőr; mézsör; nira [nádcukor alapú alkoholos ital]; rizspálinka; skót whisky

 alapú likőrök; szaké; szaké helyettesítők; szeszes italok; tejszínt tartalmazó likőrök.

 ( 111 )  233.981

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 20 02537

 ( 220 )  2020.08.27.

 ( 732 )  Attase Europa Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Baumgartner Péter, Budapest

 ( 541 )  ATTASE

 ( 511 )  7    Elektromos konyhai eszközök.

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

 villák kivételével.

  29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; élesztő,

 sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  233.983

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 20 02755

 ( 220 )  2020.09.17.

 ( 732 )  Krancziczki László, Nové Zámky, Šturovo (SK)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 )  Black Vital

 ( 511 )  29    Aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott egész

zöldségek; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott darabolt

zöldségek; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott zöldségek

őrleménye; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott egész

gyümölcsök; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott darabolt

gyümölcsök; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott

gyümölcsőrlemények; feldolgozott zöldségek; feldolgozott gyümölcsök; tartósított gyümölcsök; tartósított

zöldségek; fokhagymaolajok; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); gyümölcs csipsz; feldolgozott

gyümölcsökből válogatás; fokhagyma (konzervek); zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum

 főzéshez.

 30    Fokhagymakészítmények; feldolgozott fokhagyma; fokhagymaőrlemény; fokhagymapor; fokhagyma

tartalmú ételízesítő; fokhagymatartalmú fűszerkeverék; feldolgozott fokhagyma fűszerezési és ízesítési

használatra; fokhagymatartalmú fűszeres készítmények ételekhez; fokhagymatartalmú ízesítők italokhoz;

fokhagymás öntetek; fokhagymás szószok; fokhagymás mártások; csokoládék; fokhagymával ízesített csokoládé;

 darált fokhagyma (fűszer); ételízesítő (fűszer); kávé; kávé alapú italok.

 ( 111 )  233.984

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 20 02756

 ( 220 )  2020.09.17.
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 ( 732 )  Krancziczki László, Nové Zámky, Šturovo (SK)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott egész

zöldségek; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott darabolt

zöldségek; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott zöldségek

őrleménye; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott egész

gyümölcsök; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott darabolt

gyümölcsök; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott

gyümölcsőrlemények; feldolgozott zöldségek; feldolgozott gyümölcsök; tartósított gyümölcsök; tartósított

zöldségek; fokhagymaolajok; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); gyümölcs csipsz; feldolgozott

gyümölcsökből válogatás; fokhagyma (konzervek); zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum

 főzéshez.

 30    Fokhagymakészítmények; feldogozott fokhagyma; fokhagymaőrlemény; fokhagymapor;

fokhagymatartalmú ételízesítő; fokhagymatartalmú fűszerkeverék; feldolgozott fokhagyma fűszerezési és ízesítési

használatra; fokhagyma tartalmú fűszeres készítmények ételekhez; fokhagymatartalmú ízesítők italokhoz;

fokhagymás öntetek; fokhagymás szószok; fokhagymás mártások; csokoládék; fokhagymával ízesített csokoládé;

 darált fokhagyma (fűszer); ételízesítő (fűszer); kávé; kávé alapú italok.

 ( 111 )  233.985

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 20 02937

 ( 220 )  2020.10.02.

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

 ( 541 )  GROPRINOSIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  233.986

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 20 02757

 ( 220 )  2020.09.17.

 ( 732 )  EVIS-2004. Kft., Abádszalók (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé, csokoládé termékek, töltött csokoládé, desszert, édesség.

 ( 111 )  233.987

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 20 02217

 ( 220 )  2020.07.30.

 ( 732 )  Edilia Food Kft., Hatvan (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított paradicsom készítmény, paradicsompüré, paradicsom sűrítmény, pardicsom konzerv.

 ( 111 )  233.988

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 20 02742

 ( 220 )  2020.09.15.

 ( 732 )  E-Silk Road Supply Chain Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  CHU TÖRLŐKENDŐ

 ( 511 )  5    Fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  233.989

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 20 02215

 ( 220 )  2020.07.30.

 ( 732 )  Edilia Food Kft., Hatvan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Ketchup (szósz), paradicsom ketchup.

 ( 111 )  233.991

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 20 02216

 ( 220 )  2020.07.28.

 ( 732 )  ME3D-Graft Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Tudományos célra szolgáló kutatási, tesztelő, ellenőrző és oktató berendezések és felszerelések.

  41    Szakmai képzés, oktatás.

 ( 111 )  233.992

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 19 03261

 ( 220 )  2019.10.23.
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 ( 732 ) GRIGORIS SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON

 ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Marousi (GR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Előnedvesített, mosogatószerrel átitatott törlőkendők; tisztítószerekkel átitatott párnák/szivacsok; impregnált

papírtörlők edények tisztításához; mosogatószerek; kereskedelmi mosószerek; mosószerek, mosóporok háztartási

tisztítási használatra; kékítő mosáshoz; szappanok mosodai használatra; háztartási mosószerek, mosóporok;

tisztító és illatosító készítmények; ablaktisztítók spray formájában; permetezhető tisztítószerek háztartási

 használatra; wc-tisztítók; mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; tisztítóanyagokkal impregnált papír kéztörlők.

 6    Fémfólia, alumíniumfólia.

 8    Műanyagból készült eldobható edények és evőeszközök.

 16    Folpack; háztartási műanyag fólia élelmiszer csomagolásra; műanyag fóliák élelmiszerek csomagolásához;

pergamenpapír; műanyag ételtároló zacskók háztartási célokra; műanyag zsákok szemetesekbe; műanyag

szemeteszacskók [háztartási célokra]; műanyag zacskók háztartási célokra; műanyag szendvicses zacskók;

műanyag zsákok sütéshez; zacskók mikrohullámú sütéshez; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;

szemeteszsákok; jégkockakészítő zacskók; szendvicszacskók papírból vagy műanyagból; szendvics zacskók,

 tasakok [papír]; papír uzsonnatáskák.

  17    Újrahasznosított műanyagok; újrahasznosított műanyag granulátum.

 21    Alumínium sütőedények, edényáru alumíniumból; alumínium főzőedények; alumínium sütőformák

[konyhaeszközök]; eldobható alumíniumfólia tartályok háztartási célokra; alumíniumból készült sütőtálcák;

üvegek [tárolóedények]; üvegek [tartályok]; papírpoharak; szemüvegtörlő kendők; vizespoharak, ivópoharak;

főzőedények; tűzálló edények; konyhai eszközök, kis méretű; agyagedények; konyhai eszközök sütéshez;

étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek, a villák, kések és kanalak kivételével; asztalneműk,

főzőedények és tárolók; főzőedények és asztalteríték, villák, kések és kanalak kivételével; mikrohullámú sütőben

használható főzőedények; főzőeszközök, a villák, kések és kanalak kivételével; háztartási vagy konyhai eszközök;

konyhai eszközök szilikonból; háztartási eszközök, kis méretű; tortalapátok; tortakanalak; tepsik; felmosó kefék;

konyhai szivacsok; súrolószivacsok; tisztítópárnák, súrolószivacsok; felmosó vödrök; felmosófejek; forgó

felmosók; fémszálas súrolópárnák; felmosófej-kifacsarós vödrök; acélgyapot tisztításhoz; acélgyapot;

csiszolópárnák, dörzsik; súrolószivacsok háztartási célokra; dörzsszivacsok konyhai használatra [tisztításhoz];

kesztyűk háztartási használatra; portörlő kesztyűk; háztartási kesztyűk tisztításhoz; gumikesztyűk háztartási

használatra; szivacsok; szivacsok háztartási használatra; tisztítórongyok; mikroszálas tisztítókendők; szöszmentes

tisztítókendők, tisztítórongyok; felmosórongyok, felmosóruhák; edényáruk; biológiailag lebomló tányérok;

biológiailag lebomló papírpépalapú tányérok; eldobható tányérok; szigetelt fedők tányérokra és edényekre;

edények mikrohullámú sütőkhöz; papírtányérok; tálaló tányérok; tányérok; tányérok műanyagból; műanyag

 tányérok [edények]; szívószálak.

  24    Textilkendők; eldobható törlőkendők.

 ( 111 )  233.993

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 210 )  M 20 02075

 ( 220 )  2020.07.20.

 ( 732 )  Al Furat Ltd., Road Town, Tortola (VG)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ESCAPE
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 ( 511 )  34    Dohány, nyers vagy gyártott; dohánytermékek, beleértve a cigarettát, a szivart, a cigarillót, a cigaretta

készítéshez használt dohány, pipadohány, rágó dohány, dohánypótlókat tartalmazó cigaretták (nem gyógyászati

célokra); ízesített dohány; melasz; tubák; elektromos cigaretta; elektromos vízipipa; elektromos vízipipa fej;

öngyújtó; dohányos termékek, beleértve a nedvszívó papírt pipákhoz, cigaretta tokok, szivarvágók, szivarszipkák,

szivargyújtók gáztartályai, cigarettaszűrők, cigaretta szipkák, cigarettatartók szájrészei, cigarettapapír, cigaretta

szopókák, cigarettakészítő zsebgépek, tűzkövek, szivar párásítók, pipatisztítók, pipaállványok, dohánytasakok,

tubákos szelencék, köpőcsészék dohányosok számára; sárga borostyán tipek szivar- és cigarettatartókhoz;

dohányüvegek, borostyánból készült szivar és cigarettaszipkák, hamutartók a dohányosok számára,

cigarettacsövek; gyógynövények dohányzáshoz; gyufák; gyufás dobozok; gyufatartók; vízipipa dohány; melasz

dohány; dohányzási anyagok, amelyek nem gyógyászati vagy gyógyító célokra szolgálnak; ízesített dohányfajták

és melaszok vízipipákban történő használatra; ízesített folyadékok és oldott porok vízipipákban történő

használatra; elektromos pipák; folyékony ízesítőket tartalmazó, elektronikus vízipipa-folyadékok (e-folyadék)

elektronikus vízipipák vagy elektronikus vízipipa-kazetták töltésére; vízipipa (shisha); vízipipák tartozékai vagy

alkatrészei köztük vízipipákban használt faszén, vízipipa-edények és fejek, vízipipa-tömlők, vízipipa-alapok,

 vízipipavégek, vízipipa-szárak, vízipipa-táskák és -tokok, vízipipa-vázák.

 ( 111 )  233.994

 ( 151 )  2021.03.29.

 ( 210 )  M 20 01704

 ( 220 )  2020.06.17.

 ( 732 )  Kovács Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Kertészeti, erdészeti vegyszerek; termőföldek.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek; virágföld; tőzeg;

 vetőmagok; élő növények és virágok.

 ( 111 )  233.995

 ( 151 )  2021.03.30.

 ( 210 )  M 20 00657

 ( 220 )  2020.03.02.

 ( 732 )  Csonka Enikő 50%, Szada (HU)

 Varga Gergő 50%, Ebes (HU)

 ( 541 )  GastroHobbi

 ( 511 )   16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; folyóiratok; újságok.

  21    Edények; konyhai edénykészletek; nyeles serpenyők; serpenyők sütéshez.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyvkiadás;

 videofilmezés; videofilmgyártás.

 ( 111 )  234.002

 ( 151 )  2021.04.06.

 ( 210 )  M 20 03306

 ( 220 )  2001.03.02.

 ( 732 )  Italian Coffee Holdings Ltd., London (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Tea; kakaó; gabonafélékből készült készítmények; kenyér, sütemény és cukrászati termékek, jégkrém;

szószok; jég; tészta, sütemények, gyümölcstorták és pudingok; péksütemények, aromák, töltelékek; elkészített

 ételek és snackek.

 43    Éttermi és vendéglátóipari szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi szolgáltatások; snack bár szolgáltatások;

 kávézó szolgáltatások.

A rovat 98 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 19 01216

 ( 220 ) 2019.04.11.

 ( 731 )  Kozmann Balázs, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Média tartalmak; adatbázisok.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 215.174

 ( 732 ) Ye Tong, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

 ( 111 ) 218.629

 ( 732 ) Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  113.714

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  113.944

 ( 732 )  Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Kobe (JP)

 ( 111 )  113.957

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  114.172

 ( 732 )  Maytag Properties, LLC (Michigan állam törvényei szerint működő társaság), Michigan (US)

 ( 111 )  122.934

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex, England (GB)

 ( 111 )  123.021

 ( 732 )  Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Stockholm (SE)

 ( 111 )  123.074

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  123.075

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  123.111

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  123.113

 ( 732 )  Hallite Seals International Ltd., Hampton,Middlesex (GB)

 ( 111 )  123.156

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  124.300

 ( 732 )  Duracell Batteries BVBA, Aarschot (BE)

 ( 111 )  133.041

 ( 732 )  Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)

 ( 111 )  133.176

 ( 732 )  dormakaba Deutschland GmbH, Ennepetal (DE)

 ( 111 )  133.180

 ( 732 )  Suzuki Motor Corporation, Shizuoka-ken (JP)

 ( 111 )  133.195

 ( 732 )  Nissin Foods Holdings Co., Ltd., Osaka (JP)

 ( 111 )  133.199
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 ( 732 )  RELX Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  133.200

 ( 732 )  RELX Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  133.320

 ( 732 )  FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szeged (HU)

 ( 111 )  133.323

 ( 732 )  FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szeged (HU)

 ( 111 )  133.577

 ( 732 )  Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  133.605

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Co., New York, New York (US)

 ( 111 )  133.606

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Co. (Delaware állam törvényei szerint létesült vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  133.610

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Co., New York, New York (US)

 ( 111 )  133.629

 ( 732 )  Teac Corp., Tokió (JP)

 ( 111 )  133.766

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  133.932

 ( 732 )  Nihon Nohyaku Co. Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  133.979

 ( 732 )  Kuwait Petroleum Corp. , Safat (KW)

 ( 111 )  134.437

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  134.679

 ( 732 )  Sericol Limited, Kent CT10 2LE (GB)

 ( 111 )  136.885

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, New York, New York (US)

 ( 111 )  138.913

 ( 732 ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő cég), New York, New York

 (US)

 ( 111 )  138.914

 ( 732 ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő cég), New York, New York

 (US)
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 ( 111 )  140.484

 ( 732 ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő cég), New York, New York

 (US)

 ( 111 )  167.264

 ( 732 )  Yang Shan Tsun, Budapest (HU)

 ( 111 )  167.650

 ( 732 )  IPR Pharmaceuticals Inc., Canóvanas, Puerto Rico (US)

 ( 111 )  168.413

 ( 732 )  Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  168.913

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  168.959

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  169.317

 ( 732 )  Papa John's International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Louisville, Kentucky (US)

 ( 111 )  170.456

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1/2, Győr (HU)

 I.W.S. Zrt. 1/2, Szombathely (HU)

 ( 111 )  170.589

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  170.608

 ( 732 )  Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Budapest (HU)

 ( 111 )  170.625

 ( 732 )  Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Budapest (HU)

 ( 111 )  170.674

 ( 732 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  170.676

 ( 732 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  170.791

 ( 732 )  Sauska-Tokaj Kft., Tokaj (HU)

 ( 111 )  171.330

 ( 732 )  Nyíri Andrea, Budapest (HU)

 ( 111 )  171.709

 ( 732 )  Hard Rock Holdings Limited, London (GB)

 ( 111 )  171.789
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 ( 732 )  FRONTIER Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.231

 ( 732 )  Kométa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  172.413

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  172.415

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  172.430

 ( 732 )  Nidec Copal Corporation, Tokió (JP)

 ( 111 )  172.689

 ( 732 )  "LITTKE" Pezsgőház Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  173.083

 ( 732 )  Bussay Szőlő és Bortermelő Kft., Csörnyeföld (HU)

 ( 111 )  173.201

 ( 732 )  Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  173.202

 ( 732 )  Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  173.821

 ( 732 )  McKinsey Holdings Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  174.191

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  175.022

 ( 732 )  WEINHAUS Borászati, Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.445

 ( 732 )  BAL DU MOULIN ROUGE, Paris (FR)

 ( 111 )  175.446

 ( 732 )  BAL DU MOULIN ROUGE, Paris (FR)

 ( 111 )  176.241

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.632

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.165

 ( 732 )  Flickr, Inc., California (US)

 ( 111 )  203.588

 ( 732 )  FRONTCENTRUM Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  204.039

 ( 732 )  dr. Kovács Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.083

 ( 732 )  DUAL GLASS Kft., Kóka (HU)

 ( 111 )  204.286

 ( 732 )  HC DELTA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  204.333

 ( 732 )  HC Pointer Számítástechnikai Szolgáltató Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  204.407

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

 ( 111 )  204.487

 ( 732 )  Magyar Autóklub, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.566

 ( 732 )  Pascal-Door Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Leányfalu (HU)

 ( 111 )  204.810

 ( 732 )  Tikkurila Oyj, Vantaa (FI)

 ( 111 )  204.964

 ( 732 )  Baumit Kft., Dorog (HU)

 ( 111 )  204.965

 ( 732 )  Baumit Kft., Dorog (HU)

 ( 111 )  204.968

 ( 732 )  BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)

 ( 111 )  205.129

 ( 732 )  Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  205.219

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.263

 ( 732 )  Pharma World Pharmaceuticals Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.307

 ( 732 )  Agroszemek Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  205.325

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 111 )  205.328

 ( 732 )  Compaigne Gervais Danone S.A., Paris (FR)

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

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M798



 ( 111 )  205.352

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  205.355

 ( 732 )  Frittmann János, Soltvadkert (HU)

 ( 111 )  205.382

 ( 732 )  Sony Pictures Television Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.430

 ( 732 )  Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)

 ( 111 )  205.432

 ( 732 )  Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)

 ( 111 )  205.590

 ( 732 )  Chiquita Brands L.L.C., Fort Lauderdale, Florida (US)

 ( 111 )  205.709

 ( 732 )  Z.I.B. Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.740

 ( 732 )  Sonicon Kft., Gárdony (HU)

 ( 111 )  205.761

 ( 732 )  ST. NICOLAUS a.s, Liptovsky Mikulas (SK)

 ( 111 )  205.789

 ( 732 )  WEINHAUS Borászati, Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.790

 ( 732 )  WEINHAUS KFT., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.862

 ( 732 )  Szekrényes és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 111 )  205.953

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  205.996

 ( 732 )  BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt., Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  206.001

 ( 732 )  Solti András, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.073

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.082

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.186
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 ( 732 )  Kerttrade Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.287

 ( 732 )  Miniszterelnökség, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.493

 ( 732 )  Santé Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

 ( 111 )  206.496

 ( 732 )  Kacsuk Zsófia, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.504

 ( 732 )  Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.520

 ( 732 )  Szilasfood Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 111 )  211.521

 ( 732 )  Szilasfood Kft., Kistarcsa (HU)

A rovat 108 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  121.986

 ( 732 )  Great Star Tools USA, Inc., Saddle Brook, New Jersey (US)

 ( 111 )  151.930

 ( 732 )  Compagnie Gervais Danone, Paris (FR)

 ( 111 )  163.362

 ( 732 )  Berol Corporation, Atlanta (US)

 ( 111 )  169.759

 ( 732 )  dormakaba USA Inc., Reamstown, Pennsylvania (US)

 ( 111 )  173.597

 ( 732 )  United States Steel Corporation, Pittsburgh , Pennsylvania (US)

 ( 111 )  173.798

 ( 732 )  SkyMiles IP Ltd., Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  177.750

 ( 732 )  RB Hygiene Home Switzerland AG, Wallisellen (CH)

 ( 111 )  178.648

 ( 732 )  Vona Tibor, Páty (HU)

 ( 111 )  203.165

 ( 732 )  Flickr, Inc., California (US)

 ( 111 )  203.588

 ( 732 )  FRONTCENTRUM Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.039

 ( 732 )  dr. Kovács Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.720

 ( 732 )  Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csomád (HU)

 ( 111 )  205.382

 ( 732 )  Sony Pictures Television Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.005

 ( 732 )  Smart Testing Instruments Ltd., Bribhton Villas (GB)

 ( 111 )  206.287

 ( 732 )  Miniszterelnökség, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.954

 ( 732 )  Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)
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 ( 111 )  209.837

 ( 732 )  Tárhelypark Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.796

 ( 732 )  AQUARIUS-AQUA Kft., Cegléd (HU)

 ( 111 )  213.290

 ( 732 )  Díjbeszedő Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.516

 ( 732 )  Díjbeszedő Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.668

 ( 732 )  One Identity Software International Designated Activity Company, Dublin (IE)

 ( 111 )  220.684

 ( 732 )  One Identity Software International Designated Activity Company, Dublin (IE)

 ( 111 )  221.750

 ( 732 )  Mátrai Miklós, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.873

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

 ( 111 )  223.876

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

 ( 111 )  232.052

 ( 732 )  CheckINN Turisztikai Innovációmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  232.517

 ( 732 )  CheckINN Turisztikai Innovációmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  232.938

 ( 732 )  MEDICOR Elektronika Zrt., Budapest (HU)

A rovat 28 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  118.474

 ( 732 )  Fox Media LLC, Los Angeles (US)

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

 ( 111 )  119.123

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

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  119.125

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d.d.,Novo mesto, Novo mesto (SI)
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 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  119.704

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  126.011

 ( 732 )  Fox Media LLC, Los Angeles (US)

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

 ( 111 )  133.041

 ( 732 )  Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  133.188

 ( 732 )  Fox Media LLC, Los Angeles (US)

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

 ( 111 )  142.727

 ( 732 )  PANZI-PET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  142.994

 ( 732 )  WH BUYER, LLC, New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  146.088

 ( 732 )  AEV Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Leányvár (HU)

 ( 740 )  Barnáné Kovács Brigitta, Budapest

 ( 111 )  168.959

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  Földes Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 111 )  174.392

 ( 732 )  IP Holdings Unltd LLC, New York, New York (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  175.424

 ( 732 )  Balogh Csaba, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Major Erika ügyvéd, Tatabánya

 ( 111 )  188.390

 ( 732 )  Network4 Media Group S.á.r.l, Luxemburg (LU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  199.775

 ( 732 )  Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  205.077
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 ( 732 )  Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  205.263

 ( 732 )  Pharma World Pharmaceuticals Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Andrási & Hegedűs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.345

 ( 732 )  Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.350

 ( 732 )  Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.830

 ( 732 )  PANZI-PET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.865

 ( 732 )  PANZI-PET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.370

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  209.455

 ( 732 )  PANZI-PET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.826

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  209.828

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  209.829

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  209.831

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  210.345

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
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 ( 111 )  210.346

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  216.275

 ( 732 )  BVC BODEGAS, S.L., Madrid (ES)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  216.810

 ( 732 )  Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  217.145

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

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  218.152

 ( 732 )  ADLA Varrodai Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.544

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

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  221.668

 ( 732 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.186

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

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  222.221

 ( 732 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.559

 ( 732 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.854

 ( 732 )  Koligyerné Rádi Ágnes, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  223.012

 ( 732 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  223.205

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

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

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

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M805



 ( 111 )  223.876

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  231.165

 ( 732 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  232.023

 ( 732 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  232.024

 ( 732 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  232.025

 ( 732 )  Koligyer Bence, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 46 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  118.474

 ( 732 )  Fox Media LLC, Los Angeles (US)

 ( 111 )  119.123

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

 ( 111 )  119.125

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

 ( 111 )  119.704

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  126.011

 ( 732 )  Fox Media LLC, Los Angeles (US)

 ( 111 )  133.041

 ( 732 )  Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV., Bellavista, Monterrey, Nuevo León (MX)

 ( 111 )  133.188

 ( 732 )  Fox Media LLC, Los Angeles (US)

 ( 111 )  160.330

 ( 732 )  Biomed Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  168.959
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 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  172.935

 ( 732 )  Medgyesi József Miklós, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  173.488

 ( 732 )  BIOMED Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  174.392

 ( 732 )  IP Holdings Unltd LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  175.424

 ( 732 )  Balogh Csaba, Tatabánya (HU)

 ( 111 )  195.903

 ( 732 )  Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  200.207

 ( 732 )  BIOMED Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.311

 ( 732 )  BIOMED Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.263

 ( 732 )  Pharma World Pharmaceuticals Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.342

 ( 732 )  Medgyesi József Miklós, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  209.370

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  209.826

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  209.828

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  209.829

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  209.831

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  210.345

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  210.346

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  212.220

 ( 732 )  Medgyesi József Miklós, Gödöllő (HU)
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 ( 111 )  213.044

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  215.747

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  216.275

 ( 732 )  BVC BODEGAS, S.L., Madrid (ES)

 ( 111 )  216.649

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  217.145

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

 ( 111 )  217.339

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  217.588

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  217.678

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  218.152

 ( 732 )  ADLA Varrodai Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  218.544

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

 ( 111 )  220.419

 ( 732 )  Medgyesi Bálint 50%, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József 50%, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  222.186

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

 ( 111 )  222.773

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  223.205

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SI)
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 ( 111 )  224.533

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  231.382

 ( 732 )  ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

A rovat 42 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  114.377

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  119.704

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  133.180

 ( 732 )  Suzuki Motor Corporation, Shizuoka-ken (JP)

 ( 111 )  133.253

 ( 732 )  Nexen Tire Corporation, Gyeongsangnam-do (KR)

 ( 111 )  133.320

 ( 732 )  FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szeged (HU)

 ( 111 )  133.323

 ( 732 )  FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szeged (HU)

 ( 111 )  133.932

 ( 732 )  Nihon Nohyaku Co. Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  134.679

 ( 732 )  Sericol Limited, Kent CT10 2LE (GB)

 ( 111 )  138.567

 ( 732 )  CORPORACION HABANOS, S.A., Guanabacoa, La Habana (CU)

 ( 111 )  166.771

 ( 732 )  DEMP B.V., Barneveld (NL)

 ( 111 )  170.589

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  170.608

 ( 732 )  Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Budapest (HU)

 ( 111 )  170.625

 ( 732 )  Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Budapest (HU)
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 ( 111 )  171.709

 ( 732 )  Hard Rock Holdings Limited, London (GB)

 ( 111 )  171.823

 ( 732 )  NIHON NOHYAKU Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  173.056

 ( 732 )  Tikkurila Oyj, Vantaa (FI)

 ( 111 )  173.083

 ( 732 )  Bussay Szőlő és Bortermelő Kft., Csörnyeföld (HU)

 ( 111 )  173.488

 ( 732 )  BIOMED Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  173.821

 ( 732 )  McKinsey Holdings Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  174.191

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  175.500

 ( 732 )  MULTI TRADING Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.903

 ( 732 )  Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  204.810

 ( 732 )  Tikkurila Oyj, Vantaa (FI)

 ( 111 )  205.129

 ( 732 )  Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  205.263

 ( 732 )  Pharma World Pharmaceuticals Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.590

 ( 732 )  Chiquita Brands L.L.C., Fort Lauderdale, Florida (US)

 ( 111 )  205.709

 ( 732 )  Z.I.B. Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.796

 ( 732 )  Demp B.V., Barneveld (NL)

 ( 111 )  205.797

 ( 732 )  Demp B.V., Barneveld (NL)

 ( 111 )  207.342

 ( 732 )  Medgyesi József Miklós, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  209.370
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 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  209.826

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  209.828

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  209.829

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  209.830

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  209.831

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  210.345

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  210.346

 ( 732 )  Fater S.p.A., CAP 65010 Spoltore, Pescara (IT)

 ( 111 )  212.220

 ( 732 )  Medgyesi József Miklós, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  213.044

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  215.747

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  216.649

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  217.339

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  217.588

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  217.678

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  220.419
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 ( 732 )  Medgyesi Bálint 50%, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József 50%, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  222.773

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  222.854

 ( 732 )  Koligyerné Rádi Ágnes, Kiskunhalas (HU)

 ( 111 )  224.533

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

A rovat 49 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés

 ( 111 )  161.648

 ( 732 )  DAKINI INVESTMENTS Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.427

 ( 732 )  DAKINI INVESTMENTS Zrt., Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 20 03404

 ( 731 )  Dr. Matók és Társa Kft. 1%, Szekszárd (HU)

 ( 210 )  M 20 02475

 ( 731 )  Dienes Balázs, Tiszafüred (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 20 01803

 ( 731 )  Holdviola Produkció Nonprofit Kft., Arnót (HU)

 ( 740 )  Ágoston Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 20 03038

 ( 731 )  Dobos János Tamás, Pécs (HU)

 Dobos Dániel, Pécs (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  599.765

 ( 541 )  PENNOL

 ( 511 )  1, 3-4

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.190.294

 ( 541 )  Wellinghouse

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.450.794

 ( 541 )  MBBM-VAS

 ( 511 )  9, 41-42

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.460.547

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 30-31

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.470.125

 ( 541 )  IMPRESARIO

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.489.109

  
( 546 )

 ( 511 )  35, 42

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.503.997

 ( 541 )  PRIMAL

 ( 511 )  31, 41

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020
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 ( 111 )  1.551.914

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 11

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.565.121

 ( 541 )  REBORN

 ( 511 )  16-17, 35, 39-40, 42

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.565.321

  
( 546 )

 ( 511 )  16-17, 35, 39-40, 42

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.567.407

  ( 546 )

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.567.461

  

( 546 )

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.567.498

 ( 541 )  KROIL

 ( 511 )  4

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.567.526

  

( 546 )

 ( 511 )  11
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 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.567.631

 ( 541 )  JOSH ROSEBROOK

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.567.756

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.567.781

 ( 541 )  SULSENA

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.567.836

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 30

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.071

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 31, 35

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.143

  

( 546 )
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 ( 511 )  9, 35-36, 38, 42

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.146

  

( 546 )

 ( 511 )  27

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.147

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.168

  ( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.172

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 35-36, 38, 42

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.215

 ( 541 )  WHITE TRON

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020
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 ( 111 )  1.568.249

 ( 541 )  BLS CARGO

 ( 511 )  39

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.295

  ( 546 )

 ( 511 )  7-8, 37

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.307

  
( 546 )

 ( 511 )  7-8, 37

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.328

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.422

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.424

  ( 546 )

 ( 511 )  1-2, 17, 19

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.444

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 25, 28, 35, 38, 41, 45

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

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

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W65



 ( 111 )  1.568.457

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35-36, 39, 42

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.476

 ( 541 )  C-numin

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.488

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 41, 44

 ( 580 )  2020.12.31.

 ( 450 )  GAZ 51/2020

 ( 111 )  1.568.504

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 41-42

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.568.546

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.568.588
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( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.568.724

  
( 546 )

 ( 511 )  11, 19-20

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.568.869

  

( 546 )

 ( 511 )  8, 18, 21

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.568.905

 ( 541 )  centricx

 ( 511 )  9, 35, 42

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.568.921

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 35, 38, 41

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.568.942

  

( 546 )

 ( 511 )  25
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 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.568.997

 ( 541 )  charFIX

 ( 511 )  17, 19, 35

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.569.009

 ( 541 )  ELAST COOLna

 ( 511 )  19, 35

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.569.035

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 30, 32

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.569.363

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.569.393

  

( 546 )

 ( 511 )  40

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.569.407

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

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W68



  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 8, 16, 35

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.569.417

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 9, 29-33, 35, 39, 41, 43

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.569.433

 ( 541 )  FLEX PASTE

 ( 511 )  17

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.569.467

 ( 541 )  Unders

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.569.470

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.569.488

  ( 546 )

 ( 511 )  24

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.569.631

  ( 546 )
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 ( 511 )  25

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.569.854

  

( 546 )

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.569.870

 ( 541 )  PERCENTAGE

 ( 511 )  3, 5, 35, 44

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.570.008

 ( 541 )  DIAMOND2

 ( 511 )  14, 35

 ( 580 )  2021.01.07.

 ( 450 )  GAZ 52/2020

 ( 111 )  1.570.249

 ( 541 )  FUNFARI

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.570.252

 ( 541 )  Smilegummi FUNFARI

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.570.253

 ( 541 )  nimm 2 Smilegummi FUNFARI

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.570.267

 ( 541 )  FAIRO POWERED BY RAIFFEISEN BANK

 ( 511 )  36, 42

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.570.341
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( 546 )

 ( 511 )  36, 42

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.570.366

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 39

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.570.398

 ( 541 )  tidbit

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.570.449

 ( 541 )  VASTBASE

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.570.478

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.570.515

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.570.524

 ( 541 )  INZU

 ( 511 )  35-36, 42

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020
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 ( 111 )  1.570.810

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 35

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.570.821

  
( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 35

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.570.944

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 16, 35, 38

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.570.955

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.570.961

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020
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 ( 111 )  1.570.974

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 16, 35, 38

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

 ( 111 )  1.570.994

 ( 541 )  networcx

 ( 511 )  9, 35, 42

 ( 580 )  2021.01.14.

 ( 450 )  GAZ 53/2020

A rovat 76 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  534.567

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.210.085

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.294.378

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.304.309

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.341.567

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.371.106

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.397.623

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.503.937

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.517.093

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.530.784

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.547.977

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.548.122

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.548.152

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.548.213

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.548.252

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.548.317

 ( 151 )  2021.03.31.
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 ( 111 )  1.548.365

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.548.545

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.548.702

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.548.722

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.548.782

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.548.811

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.548.900

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.548.902

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.548.913

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.548.931

 ( 151 )  2021.03.31.

 ( 111 )  1.549.064

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.549.136

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.549.475

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.549.492

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.549.511

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.549.547

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.549.568

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.549.687
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 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.549.703

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.549.789

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.549.900

 ( 151 )  2021.04.01.

 ( 111 )  1.286.550A

 ( 151 )  2021.03.31.

A rovat 38 darab közlést tartalmaz. 

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

Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

W76



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ  

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hivatalos lapja  

 
Webcím: http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/szkv/ 

Felelős kiadó: Pomázi Gyula  

Szerkesztőség: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. 
Telefon: (1) 312 4400 
Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 415. 
E-mail: sztnh@hipo.gov.hu 
http://www.sztnh.gov.hu 

Felelős szerkesztő: Szabó Richárd  
Telefon: (1) 474 5761 

 

HU ISSN 1588–0974 

 


	1_Címlap
	A_00_Kódok
	H_01_Vedjegy_meghirdetes_7_2104
	H_02_Vedjegy_gyorsitott_meghirdetes_7_2104
	H_04_Vedjegy_lajstrom_7_2104
	H_05_Vedjegy_megszunt_eng_elj_7_2104
	H_07_Vedjegy_megszunes_7_2104
	H_09_Vedjegy_megujitas_7_2104
	H_10_Vedjegy_vegyes_lajstromozott_7_2104
	H_11_Vedjegy_vegyes_bejelentes_7_2104
	J_01_Nki_vedjegy_meghirdetes_7_2104
	J_02_Nki_vedjegy_lajstrom_7_2104
	X_kolofon

		2021-04-12T08:41:39+0200
	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala




