
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  233.173

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 19 01389

 ( 220 )  2019.04.29.

 ( 732 )  Lüllik Angéla 20%, Budapest (HU)

 Gyulai Mihály Endre 80%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Antioxidánsok kozmetikumok gyártásában való használatra.

3    Ajakrúzsok; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; bőrápoló kozmetikumok; dekormatricák

 kozmetikai használatra; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak.

 35    Ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; áru összehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; építési

tanácsadó szolgáltatások; videokonferencia szolgáltatások; célzott marketing; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; import-export

 ügynökségek.

 39    Ajándékcsomagolás; áruk raktározása (1); áruszállítás; áruk raktározása (2); futárszolgálatok [üzenetek vagy

áruk küldésére]; filmforgalmazás; filmek feliratozása; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése;

 coaching [tréning].

 42    Csomagolástervezés; elektronikus adattárolás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti

szolgáltatások; fizikai adatok, vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés;

 kozmetikai kutatás.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

 szolgáltatások; fodrászat.

 45    Spiritiszta tanácsadás; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi

 tulajdon licenszelése; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  234.046

 ( 151 )  2021.05.04.

 ( 210 )  M 20 02823

 ( 220 )  2020.09.23.

 ( 732 )  Pattern Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bitai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

mosószóda tisztításhoz; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;

vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; zsírtalanítók, nem gyártási

 folyamatokhoz.

 ( 111 )  234.047
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 ( 151 )  2021.05.04.

 ( 210 )  M 20 02828

 ( 220 )  2020.09.23.

 ( 732 )  Pattern Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bitai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pattern - A tisztánál is van tisztább

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

mosószóda tisztításhoz; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;

vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; zsírtalanítók, nem gyártási

 folyamatokhoz.

 ( 111 )  234.048

 ( 151 )  2021.05.04.

 ( 210 )  M 20 02824

 ( 220 )  2020.09.23.

 ( 732 )  Pattern Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bitai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PATTERN

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

mosószóda tisztításhoz; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;

vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; zsírtalanítók, nem gyártási

 folyamatokhoz.

 ( 111 )  234.061

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 02401

 ( 220 )  2020.08.14.

 ( 732 )  KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Környezettudatos vállalati rendezvények (szórakoztatás); környezettudatos közösségi kulturális

rendezvények szervezése; környezettudatos kulturális célú rendezvények szervezése; környezettudatos

szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; környezettudatos szórakoztató rendezvények lebonyolítása;

környezettudatos kulturális és művészeti rendezvények szervezése; környezettudatos kulturális rendezvények

szervezése és lebonyolítása; környezettudatos képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása;

környezettudatos élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; környezettudatos szabadidős

rendezvények szervezése; környezettudatos kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;

környezettudatos képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; környezettudatos élő szórakoztató

rendezvények szervezése és lebonyolítása; környezettudatos szabadidős rendezvények szervezése;

környezettudatos zenei rendezvények szervezése; környezettudatos oktatási rendezvények lebonyolítása;

környezettudatos konferenciák szervezése; környezettudatos kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése;

környezettudatos találkozók és konferenciák szervezése; környezettudatos találkozók szervezése és lebonyolítása;

környezettudatos szemináriumok és konferenciák rendezése; környezettudatos konferenciák, kiállítások és

 versenyek szervezése; környezettudatos kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése.

 ( 111 )  234.065

 ( 151 )  2021.04.13.

 ( 210 )  M 20 02778
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 ( 220 )  2020.09.18.

 ( 732 )  Strammer Gábor Péter, Pécel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávék; instant kávék.

 ( 111 )  234.066

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 02948

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  JóSzaki Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munka- és munkaerő közvetítés; ideiglenes

munkaerő közvetítése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások;

reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység; reklámozással kapcsolatos közvetítői szolgáltatások;

kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása; kereskedelmi üzletek közvetítése és megkötése;

kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; szakember közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból;

hirdetési hely és idő bérbeadásával kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások

szakemberek és szakembereket igénylők összehozásával kapcsolatosan; online hirdetési hálózaton biztosított

összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; hirdetési- és reklám

szolgáltatások; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; adatbázis menedzsment; számítógépes

 adatbázis menedzsment; reklámozási szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján.

 ( 111 )  234.067

 ( 151 )  2021.04.13.

 ( 210 )  M 20 02585

 ( 220 )  2020.09.02.

 ( 732 )  Balogh Károly Péter, Érd (HU)

 Balogh Rita, Érd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Bundás virsli; corn dogs [virslik kukoricabundában]; csirkés húsgolyók; csomagolt húsok; csontleves,

húsleves; elkészített húslevesek; elsősorban húst tartalmazó fagyasztott ételek; fagyasztott húsok; fagyasztott

hústermékek; fagyasztva szárított hús; feldolgozott hústermékek; formázott, textúrált növényi fehérje

húspótlóként történő használatra; főként húsból álló készételek; főként húspótlókat tartalmazó készételek; főként

húst tartalmazó készételek; főtt hús üveges kiszerelésben; főtt húsételek; főtt húsok; friss húsok; füstölt húsok;

füstölt kolbászok; gőzölt tojásos húslevesféle, egytálétel sok zöldségfélével; hamburgerek, húspogácsák;

hentesáruk; hot dog virslik; hús és hústermékek; hús, tartósított; húsalapú mousse-ok; húsalapú snack-ételek;
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húsból készült étkezési krémek; húsgolyók belsőségekből [élelmiszerek]; húsgombócok; húskivonatok;

húskonzervek; húskrémek; húsleves granulátum formájában; húsleves koncentrátumok; húslevesek, erőlevesek;

húsleveskockák; húsok; húspótlók; hústermékek hamburgerek formájában; hústöltelékek pitékhez; hússzeletek;

kaibi [grillezett húsétel]; készételek húsból; készítmények húsleveshez; kolbász; kolbászbőrök és utánzataik;

kolbászok, tartósítva; kolbásztermékek; konyhakész hús; levegőn szárított kolbászok; levesek és csontlevesek,

húskivonatok; liofilizált hús; löncshúsok, húskonzervek; nyers kolbász; pácolt húsok; természetes vagy műbelek

 hurka- és kolbásztöltéshez; vegetáriánus kolbászok; virslik.

 35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; hentesárukkal kapcsolatos kis-és

 nagykereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  234.068

 ( 151 )  2021.04.13.

 ( 210 )  M 20 02949

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  Nagy Károly, Bicske (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; alkoholos energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati

 használatra].

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: energiaitalok;

 koffeintartalmú energiaitalok; alkoholos energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra].

 ( 111 )  234.069

 ( 151 )  2021.04.13.

 ( 210 )  M 20 02951

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  Koroknai Dániel István, Sé (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés; ingatlanmenedzsment;

ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlan értékbecslés; ingatlanügynöki tevékenység;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások;

ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan bérbeadási szolgáltatások;

ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; ingatlan- és

vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanok értékbecslésével

kapcsolatos tájékoztatás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; lakóingatlanokkal kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások;

biztosítás; biztosításközvetítés; biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási ügynöki tevékenységek; biztosítási

szolgáltatások; biztosítási ügyintézés; ingatlan biztosítások; lízingfinanszírozási lehetőségek biztosítása;

lízingfinaszírozás biztosítása; kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások; ingatlan lízing és bérleti megállapodások

 ügyintézése; hitelközvetítés.

 ( 111 )  234.070
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 ( 151 )  2021.04.13.

 ( 210 )  M 20 02587

 ( 220 )  2020.09.02.

 ( 732 )  NEW EDITION Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  NuurIS - Nuur Insight Systems

 ( 511 ) 9    Pénzügyi menedzsment szoftverek; pénzügyi menedzsmentre szolgáló számítógépes szoftverek; üzleti

 folyamatokat menedzselő szoftver.

 41    Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; üzletviteli, pénzügyi menedzsmentre szolgáló számítógépes szoftverek

 bérbeadása.

 ( 111 )  234.071

 ( 151 )  2021.04.13.

 ( 210 )  M 20 02589

 ( 220 )  2020.09.02.

 ( 732 )  Babik-Kovács Anikó, Érd (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: tisztítószerek

háztartási használatra; fertőtlenítők háztartási használatra; WC-tisztítók; háztartási illatosítók; fürdőszobai

illatosítók; tisztító és illatosító készítmények; padlótisztító készítmények; ablaktisztító szerek;

mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; öblítőszerek;

mosószappanok; mosószóda tisztításhoz; nátronlúg, mosószóda; mosódió; mosógél; mosóparfüm; szódabikarbóna

kémiai használatra; mosó- és tisztítószerek; zsíroldó készítmények háztartási használatra; mosogatószerek;

szappan; vízkőoldószerek; lefolyócső-tisztító készítmények; tisztítókészítmények lefolyók tisztítására;

szemeteszsákok; komposztálható szemeteszsák; zsákok és zacskók csomagoláshoz, tároláshoz és szállításhoz;

újrahasználható zsákok; újrahasználható táskák, kézitáskák; újrahasználható háztartási törlőkendők;

újrahasználható tasakok csomagoláshoz; zsebkendők textilanyagokból; csomagolóanyagok; konyhai eszközök,

kis méretű; szivacsok háztartási használatra; eldobható törlőkendők, mosogatórongyok; kávéadagoló kanalak;

kávékapszulák; utántölthető kávékapszulák; tisztító és illatosító készítmények; illatosított olaj; elektromos

légfrissítők; komposztálógépek; vízszűrő berendezések; vízszűrő készülékek; tárolók, tárolóedények háztartási

vagy konyhai célokra; bögrék, korsók; kulacsok [üresen]; zsinórok; zsinórok lenből; masszázskesztyűk;

masszázsolajok és -tejek; nem gyógyhatású masszázskészítmények: védőálarcok/-maszkok; kozmetikai táskák;

tollak; tollbetétek; rovarriasztók; szívószálak; kozmetikai, szépségápolási készítmények; testápolási és

szépségápolási készítmények; kézi működtetésű higiéniai és szépségápolási eszközök emberek számára;

borotvák; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvahab; borotvagél; borotvakrém; borotválkozás utáni

készítmények; szakállápoló készítmények; szakállápoló oldatok, folyadékok; szakállolaj; szakállsampon;

szakállbalzsam; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények; arclemosók [kozmetikumok]; arctisztítók; arctisztító

tejek; arctisztító hab; arclemosó hab; arclemosó krém; arclemosó gél; arclemosó tonik; aromavizek; aroma

pumpa; arcpakolások; arckrémek; szappanok; folyékony szappan; fürdősó; habfürdő; tusfürdő; testápolók;

testvajak; testradír; kézfertőtlenítő készítmények; kézkrém; kézápoló folyadék (nem gyógyhatású -); kozmetikai

eszközök; manikűrkellékek; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású -); körömápolási készítmények (nem

gyógyhatású -); pedikűr készítmények; manikűr készítmények; manikűr- és pedikűreszközök; samponok;

hajformázó készítmények; hajbalzsamok; hajápoló készítmények; naptejek; napolajok; napozás utáni folyadékok;

napozás utáni krémek; napozás utáni olajok [kozmetikumok]; intim higiéniás szerek; intim lemosók személyi

higiéniai célokra, nem gyógyszeres; tisztasági betétek, intimbetétek; babahintőporok; babaolajok; babakrémek

[nem gyógyszeres]; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; samponok; babakrémek [nem gyógyszeres];

hajkondicionáló szerek babáknak; babakrémek [gyógyhatású]; hintőpor (gyógyhatású -) babáknak; popsibalzsam

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 9. szám, 2021.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1149



csecsemők számára; pelenkák csecsemők számára; melltartóbetét szoptatáshoz; sminktermékek; fogápoló

készítmények; fogkefe; fogkrémek; fogporok; szilárd fogkrém-tabletták; kávé; aromák háztartási célokra;

 üdítőitalok; friss péksütemények; szendvicsek; ehető magvak.

 ( 111 )  234.072

 ( 151 )  2021.04.13.

 ( 210 )  M 20 02400

 ( 220 )  2020.08.14.

 ( 732 )  Szabó Krisztina, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás;

terápiás testkezelés; terápiás szolgáltatások; fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása;

 egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása.

 ( 111 )  234.073

 ( 151 )  2021.04.13.

 ( 210 )  M 20 02588

 ( 220 )  2020.09.02.

 ( 732 )  ALEhopp Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: menetrendek és

órarendek; nyomtatott órarendek, menetrendek; társasjátékok; matricás gyűjtőfüzet; kifestő füzet; kiszínező füzet;

bögrék; poharak; kulcstartó; füzet; toll; hűtőmágnes; matricák; karszalagok; sportkarkötő; naptár; cirkuszos

nyomda pecsét; irodai pecsétek, bélyegzők; cirkuszi eszközök; artista eszközök; zsonglőrlabda; diaboló (artista

eszköz); póló; kapucnis pulóver; kabát; pulóver; sapka; zokni; sport zokni; tolltartó; iskolatáska; telefontok;

mappatartó; tányérok; szalvéta; díszdobozok; poszterek; ajándék papírzacskó; léggömb; játéklufik, léggömbök;

játékkártya; órák [faliórák]; nyomtatott meghívókártyák; szendvicsdobozok; kulacs; iskolai füzet vignetta;

 kulacsok [üresen].

 41    Tornatanítás; torna oktatás; légtorna oktatás; akrobatika oktatás; talajakrobatika oktatás; artista oktatás;

gimnasztika oktatás; akrobatikus torna oktatás; torna oktatás gyerekeknek; tornaórák tartása; tornatermek

működtetése; tornatanítás nyújtása; tornarendezvények szervezése; tornával kapcsolatos online tájékoztatás

weboldalon keresztül; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; táboroztatás; légtorna táborok; artista

táborok; cirkusz táborok; szabadidős táborok; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; oktatási

tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; cirkuszok; cirkuszi előadások; szórakoztatás cirkuszi rendezvények

formájában; cirkuszi elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; cirkuszi születésnapi rendezvények

szervezése és lebonyolítása; cirkuszi rendezvény szervezése és lebonyolítása; cirkuszi foglalkozások szervezése

nyári és őszi táborokhoz; egyensúly oktatás; cirkuszművészet oktatás; cirkusszal kapcsolatos online tájékoztatás

weboldalon keresztül; artistaművészettel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; artistaművészet

 oktatása; cirkuszi műsor szervezése és lebonyolítása; cirkusz működtetése.

 ( 111 )  234.074

 ( 151 )  2021.04.13.

 ( 210 )  M 20 02956
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 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  KORREKT WEB Kft., Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: strandlabdák;

felfújható úszóeszközök; felfújható játékok úszómedencékbe; úszókarikák; úszómellények, úszódzsekik;

tányérok; parti dekoráció fémes papírból; eldobható szalvéták; poharak [ivóedények]; poharak papírból vagy

műanyagból; szívószálak; asztalterítők; tortadíszítő gyertyák; játéklufik, léggömbök; fotóalbumok és

gyűjtőalbumok; kalapok; parti kalapok papírból; partimeghívók; papíráruk partikhoz; dekoratív papír girlandok

partikra; partikellék kartondobozok; partimeghívók; ünnepi papír dekorációk [partikra]; műanyag parti-díszek;

partikalapok [ruházat]; fejfedők partikhoz; játékújdonságok partikhoz; műanyag partikalapok; papírból készült

partikellékek; partijátékok; partikellékek; partivendégeknek adott ajándékok kis játékok formájában; ünnepi

dekorációk, partikellékek és karácsonyi műfenyők; zajkeltő játékkacatok partikhoz; zászlók [partikellékek];

ajándéktáskák; koktélpálcák; koktélkeverők; koktélos poharak; papír koktélalátétek; koktélesernyők papírból;

kártyák; konfetti; ágyneműk és takarók; pokrócok, takarók; díszpárna huzatok; huzatok paplanokhoz,

dunyhákhoz; kárpitszövetek-huzatok; steppelt ágytakarók, paplanok [huzatok, takarók]; díszpárnák; törölközők;

kéztörlők, törölközők kéztörléshez; arctörlők, arctörölközők; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; textilből készült

lábtörlők; poncsók; felsőruházat; női felsőruházat; lányka felsőruházat; férfi felsőruházat; gyermek felsőruházat;

fiú felsőruházat; alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; jelmezek; jelmezek mint gyerekjátékok; lábbelik; gyerek

lábbelik; sapkák; baseball sapka; sálak; köntösök, pongyolák; pizsama; sportcikkek hordozására alkalmas táskák;

hátizsák, hátitáska; sporttáskák, tornazsákok; kézitáskák; bevásárló szatyor, táska; táskák, kézitáskák; táblagép

tokok; faládák játékok tárolására; játékszerek; ékszerek; hajpántok; fejpántok sportoláshoz; hajgumik; hajcsatok;

ékszertokok tároláshoz; perselyek; napszemüvegek; pénztárcák, erszények; órák; lámpák; esernyők; kulcstartók;

játékok csecsemőknek kiságyba; multifunkciós játékok csecsemőknek; csecsemőruházat; csecsemőkelengyék,

babakelengyék; gyerekcipők, babacipők; cumik; kézi keverőpalackok [koktél shaker]; evőeszközök;

evőeszközkészletek; kötényruhák, kötények; szendvicsdobozok; piknikedények; piknikdobozok; piknik kosarak

edénykészlettel; kulacsok [üresen]; csészék és bögrék; étkészletek; iskolai füzetek; iskolai táblák; iskolai

táblákhoz használható rajzolóeszközök; iskolaszerek [papíráruk]; rajzfelszerelések iskolatáblákhoz; hátizsákok,

iskolatáskák; iskolatáskák; tolltartók; ragasztószalagok; írószerek; ceruzák; ollók; színes kréta; kréta; noteszok;

noteszek, zsebkönyvek [papíripari cikkek]; naplók, jegyzőkönyvek; matricák; üdvözlőkártyák; születésnapi

üdvözlőkártyák; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; irattartók; iratrendezők [irodai felszerelések]; radírok; nyomtatott

 díjak [nyomtatványok], oklevelek.

 ( 111 )  234.075

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 02399

 ( 220 )  2020.08.14.

 ( 732 )  Papp Tamás, Nyergesújfalu (HU)

 Szabó Péter, Bajót (HU)

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

 ( 511 ) 9    Fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek; keretek nyeles

szemüvegekhez, lornyonokhoz; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; lencse nélküli szemüvegkeretek;

monokli-keretek; műanyagból készült szemüvegkeretek; napszemüveg keretek; optikai lencsék; optikai lencsék

napszemüvegekhez; optikai lencsék védői; szemüveg alkatrészek; szemüveg tasakok; szemüvegek;

szemüvegkeretek; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüveg keretek fémből vagy

műanyag-fém kombinációjából; szemüveglencsék; szemüvegszárak; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok;

vakításgátló szemüvegek; vakításmentes szemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; szemüvegre

csíptethető dioptriás előtétek; szemüvegre csíptethető napvédő előtétek; szemtakarók; flip-up felhajtható

szemüvegelőtéttel felszerelt napszemüvegek; clip-on csíptethető típusú napszemüvegek; mágneses csíptethető

clip-on típusú napszemüvegek; clip-on csíptethető típusú előtétek szemüvegek és napszemüvegekhez;

napszemüvegekhez lencsék; monitor szemüvegek, kékfény szűrő szemüvegek; számítógépes monitor sugárzását

 szűrő szemüvegek; képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüvegek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: fém és műanyag kombinációjából

készült szemüvegkeretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: fémből

készült szemüvegkeretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: keretek

nyeles szemüvegekhez, lornyonokhoz; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:

keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások: lencse nélküli szemüvegkeretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások: monokli-keretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:

műanyagból készült szemüvegkeretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:

napszemüveg keretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: optikai lencsék; a

következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: optikai lencsék napszemüvegekhez; a

következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: optikai lencsék védői; a következő

árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüveg alkatrészek; a következő árukkal

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüveg tasakok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások: szemüveg keretek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:

szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások: szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; a következő árukkal kapcsolatos

kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüveglencsék; a következő árukkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüvegszárak; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások: szemüvegtokok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:

szemüvegzsinórok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: vakításgátló

szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: vakításmentes

szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: védőszemüvegek,

biztonsági szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: szemüvegre

csíptethető dioptriás előtétek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:

szemüvegre csíptethető napvédő előtétek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások: szemtakarók; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; flip-up

felhajtható szemüvegelőtéttel felszerelt napszemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és
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nagykereskedelmi szolgáltatások: clip-on csíptethető típusú napszemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos

kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: mágneses csíptethető clip-on típusú napszemüvegek; a következő

árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: clip-on csíptethető típusú előtétek szemüvegek és

napszemüvegekhez; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: napszemüvegekhez

lencsék; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: monitor szemüvegek, kékfény

szűrő szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: számítógépes

monitor sugárzását szűrő szemüvegek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:

 képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüvegek.

 ( 111 )  234.076

 ( 151 )  2021.04.13.

 ( 210 )  M 20 02592

 ( 220 )  2020.09.02.

 ( 732 )  Budavár Tours Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Turisztikai és utazási információnyújtás; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; autóbuszos utazás

szervezése; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; az utazással kapcsolatos információs szolgáltatások; buszos

utazások szervezése; csomagolási szolgáltatások poggyászok védelmére utazás során; elektronikus úton történő,

légi utazással kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus úton történő, utazással és szállítással kapcsolatos

tájékoztatás; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos tájékoztatás;

foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz, utazásokhoz;

helyfoglalás autóbuszos utazásokra; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; helyfoglalás vonatos utazásokra; helyfoglalási szolgáltatások tengeri utazáshoz; helyfoglalási

szolgáltatások szárazföldi utazásokhoz; helyfoglalási szolgáltatások légi utazásokhoz; helyfoglalási szolgáltatások

[utazás]; hitelkártya ügyfelek jutalmazási programjához kapcsolódó utazásszervezés; idegenvezetői és utazási

információs szolgáltatások; információszolgáltatás utazással kapcsolatban; interneten keresztül történő utazással

kapcsolatos információk biztosítása; járművek bérbeadása utazáshoz; jegybiztosítás utazáshoz [lehetővé

tételéhez]; jegyeladási szolgáltatások utazáshoz; kikötőhelyek foglalása utazáshoz; kiskorúak kísérése utazás

során; kiskorúak utazás során történő kísérése; légi utazási [foglalási] szolgáltatások; légi utazási szolgáltatások;

légi utazások szervezése; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; mobil távközlési készülékek és

eszközökön keresztül történő szállítási és utazási információk biztosítása; nyaraló utazások és túrák lefoglalása;

szállítással és utazással kapcsolatos információnyújtás; számítógépes utazás foglalási szolgáltatások;

számítógépes utazási információ biztosítás; számítógépesített utazási információ biztosítása; szervezés (utazás);

szolgáltatások utazással kapcsolatos információk biztosításához; telefonos ügyfélszolgálatok és segélyvonalak

révén történő szaktanácsadás az utazás területén; tengeri utazási [hajó] szolgáltatások; túrák, utazások biztosítása;

turistavízumok, útlevelek és utazási okmányok beszerzése külföldre utazók számára; turisztikai és utazási

információnyújtás; utazás elektronikus úton történő tervezése, szervezése és lefoglalása; utazás- és

nyaralásszervezés; utazás és szállítás elektronikus úton történő tervezése és lefoglalása; utazás és utasok

szállítása; utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs

szolgáltatások; utazás koordinálása egyének és csoportok számára; utazás szervezése és lefoglalása; utazás

tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazás utazási irodákon keresztül történő lefoglalása; utazásfoglalási- és

megrendelési szolgáltatások; utazásfoglalási ügynökségek; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási

szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; utazási

idegenvezetési szolgáltatások; utazási információ; utazási információ biztosítása; utazási információs

szolgáltatások biztosítása; utazási információszolgáltatás; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazási irodai

és helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások üdülések megszervezéséhez; utazási irodai
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szolgáltatások, nevezetesen helyfoglalás és előjegyzés szállításhoz; utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés;

utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazási

irodák szolgáltatásai autóbuszos utazással kapcsolatban; utazási jegyeladási szolgáltatások; utazási jegyfoglalási

szolgáltatások; utazási jegyrendelési szolgáltatások; utazási szaktanácsadás; utazási szolgáltatások; utazási

ügynökségi szolgáltatások üzleti utakhoz; utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen utasok szállításának

szervezése; utazási útvonalakkal kapcsolatos információk nyújtása; utazások és hajókirándulások szervezése;

utazások szervezése; utazások szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése; utazások, túrák szervezése;

utazásokhoz jegyeket kiadó gépek bérbeadása; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása; utazással

kapcsolatos foglalások lebonyolítása; utazással kapcsolatos információk szolgáltatása; utazással kapcsolatos

információk online rendelkezésre bocsátása; utazással kapcsolatos szaktanácsadás és tájékoztatás; utazással

kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazásszervezés; utazásszervezés, kirándulásszervezés;

utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés [ügynökség]; utazásszervezési és utazási helyfoglalási

szolgáltatások; utazásszervezési ügynökök; utazásszervezői szolgáltatások utazások foglalásához; utazástervezési

szolgáltatások; útvonal tervezési tanácsadás utazáshoz; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások;

 városnézés [turizmus].

 39    Reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások

video blogokon (vlog) keresztül biztosítva; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; reklámozási

 és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva.

 ( 111 )  234.077

 ( 151 )  2021.04.13.

 ( 210 )  M 20 02593

 ( 220 )  2020.09.02.

 ( 732 )  Lesti Akku Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Akkumulátorokhoz kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kis-,

nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: akkumulátorok; akkumulátorok elektromos járművekhez;

akkumulátorok járművekhez; akkumulátortöltők gépjárművekhez; autóakkumulátorok; elektromos

akkumulátorok járművekhez; akkumulátor indítók; akkumulátor kábelek; akkumulátor vezetékek; akkumulátor

 saruk; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátortöltők.

 ( 111 )  234.078

 ( 151 )  2021.04.13.

 ( 210 )  M 20 02950

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  Joy by Honey Kft., Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Méz; méz alapú édességek [nem gyógyhatású -]; mézek; mézes cukorkák (nem gyógyhatású -).

 35    Bögrék kis- és nagykereskedelme; poharak kis- és nagykereskedelme; pólók kis- és nagykereskedelme;

baseball sapkák kis- és nagykereskedelme; sapkák kis- és nagykereskedelme; szalvéták kis- és nagykereskedelme;

kötények kis- és nagykereskedelme; konyhai kötények kis- és nagykereskedelme; evőeszközök kis- és
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nagykereskedelme; kulcstartók kis- és nagykereskedelme; tollak kis- és nagykereskedelme; hűtőmágnesek kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 111 )  234.079

 ( 151 )  2021.04.13.

 ( 210 )  M 20 02952

 ( 220 )  2020.10.02.

 ( 732 )  SANOTECHNIK HUNGÁRIA Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Zuhanykabinok; falak zuhanykabinokhoz; zuhanyajtók; falak fürdőkádakhoz; hidromasszázs

fürdőberendezések; hidromasszázs zuhanykabinok; hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; spa kádak,

hidromasszázs kádak; gőzfürdők; gőzkabinok (fürdőberendezések); gőzfürdők egyéni használatra; gőzfürdők,

szaunák és gyógyfürdők; szaunák; infraszaunák (szauna berendezések); finn szaunák (szauna berendezések);

szauna berendezések; szauna fürdőberendezések; szaunákban használt fűtőberendezések; fürdőkádak;

pezsgőfürdős kádak; kádak ülőfürdőkhöz; hidroterápiás kádak; levegősugaras kádak; spa kádak, hidromasszázs

kádak; nemfém zuhanyfalak kádakhoz; spa medencék; spa-k [fűtött medencék]; zuhanytálcák; nemfém

válaszfalak zuhanytálcákhoz; zuhanyberendezések; zuhanyszerelvények; zuhanyfülkék; zuhanycsapok; kézi

zuhanyfejek; zuhanyfejek fürdőszobai csapokra; szórófej szerelvények [zuhanyzók részei]; szűrők

zuhanytálcákhoz; padlóösszefolyók; zuhanylefolyók; zuhany-egységek; zuhanyberendezések, -készülékek;

zuhanyberendezések; zuhanyfalak; zuhanyfejek; zuhanypanelek; zuhanycsövek kézi zuhanyokhoz; szaniterek;

szaniteráruk; szaniter berendezések; szaniter szerelvények; csapok, csaptelepek; fűtött törölközőszárító sínek;

elektromos törölközőszárítók; elektromos fűtőtestek; fűtőelemek, fűtőtestek; háztartási radiátorok, fűtőtestek;

 WC-ülőkék; zuhanyülőkék.

 20    Nem fém kapaszkodók; nem fém kapaszkodó rudak zuhanyzókhoz; nem fémből készült kapaszkodók

fürdőkádakhoz; nem fémből készült kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; fogasok [bútorok]; fürdőszobai tükrök;

tükrök [bútor]; tükrös szekrények; törölközőállványok [bútor]; törölközőakasztók (nem fémből); szabadon álló

 törölközőtartók [bútorok]; fogasok [bútorok]; falra rögzíthető adagolók WC-papír tárolására.

 21    Szappantartók; folyékony szappan adagolók [háztartási célokra]; szappantartók; fali szappantartók; poharak

[ivóedények]; poharak fogmosáshoz; polcok; polcok [bútorok]; kozmetikai polcok; pipere polcok; adagolók

WC-papír tárolására [kivéve rögzítettek]; WC-papír tartók (kivéve rögzítettek); toalettkefék; WC-kefék; WC-kefe

 tartók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: zuhanykabinok;

műanyag zuhanykabinok; biztonsági üvegből készült zuhanykabinok; falak zuhanykabinokhoz; zuhanyajtók;

falak fürdőkádakhoz; hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs zuhanykabinok; hidromasszázs,

pezsgőfürdő berendezések; spa kádak, hidromasszázs kádak; gőzfürdők; gőzkabinok (fürdőberendezések);

gőzfürdők egyéni használatra; gőzfürdők, szaunák és gyógyfürdők; szaunák; infraszaunák (szauna berendezések);

finn szaunák (szauna berendezések); szauna berendezések; szauna fürdőberendezések; szaunákban használt

fűtőberendezések; fürdőkádak; pezsgőfürdős kádak; kádak ülőfürdőkhöz; hidroterápiás kádak; levegősugaras

kádak; spa kádak, hidromasszázs kádak; nemfém zuhanyfalak kádakhoz; spa medencék; spa-k [fűtött medencék];

zuhanytálcák; nemfém válaszfalak zuhanytálcákhoz; zuhanyberendezések; zuhanyszerelvények; zuhanyfülkék;

zuhanycsapok; kézi zuhanyfejek; zuhanyfejek fürdőszoba csapokra; szórófej szerelvények [zuhanyzók részei];

szűrők zuhanytálcákhoz; padlóösszefolyók; zuhanylefolyók; zuhany-egységek; zuhanyberendezések,

-készülékek; zuhanyberendezések; zuhanyfalak; zuhanyfejek; zuhanypanelek; zuhanycsövek kézi zuhanyokhoz;

szaniterek; szaniteráruk; szaniter berendezések; szaniter szerelvények; csapok, csaptelepek; fűtött

törölközőszárító sínek; elektromos törölközőszárítók; elektromos fűtőtestek; fűtőelemek, fűtőtestek; háztartási

radiátorok, fűtőtestek; WC-ülőkék; zuhanyülőkék; nem fém kapaszkodók; nem fém kapaszkodó rudak

zuhanyzókhoz; nem fémből készült kapaszkodók fürdőkádakhoz; nem fémből készült kapaszkodórudak
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fürdőkádakhoz; fém kapaszkodók fürdőkádakhoz és zuhanyzókhoz; fogasok [bútorok]; fürdőszobai tükrök;

tükrök [bútor]; tükrös szekrények; törölközőállványok [bútor]; törölközőakasztók (nem fémből); szabadon álló

törölközőtartók [bútorok]; fogasok [bútorok]; falra rögzíthető adagolók WC-papír tárolására; folyékony

szappanadagolók [háztartási célokra]; szappantartók; fali szappantartók; poharak [ivóedények]; poharak

fogmosáshoz; polcok; polcok [bútorok]; kozmetikai polcok; pipere polcok; adagolók WC-papír tárolására [kivéve

 rögzítettek]; WC-papír tartók (kivéve rögzítettek); toalettkefék, WC-kefék; WC-kefe tartók.

 37    A következő áruk üzembe helyezése, javítása és karbantartása: zuhanykabinok; műanyag zuhanykabinok;

biztonsági üvegből készült zuhanykabinok; falak zuhanykabinokhoz; zuhanyajtók; falak fürdőkádakhoz;

hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs zuhanykabinok; hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; spa

kádak, hidromasszázs kádak; gőzfürdők; gőzkabinok (fürdőberendezések); gőzfürdők egyéni használatra;

gőzfürdők, szaunák és gyógyfürdők; szaunák; infraszaunák (szauna berendezések); finn szaunák (szauna

berendezések); szauna berendezések; szauna fürdőberendezések; szaunákban használt fűtőberendezések;

fürdőkádak; pezsgőfürdős kádak; kádak ülőfürdőkhöz; hidroterápiás kádak; levegősugaras kádak; spa kádak,

hidromasszázs kádak; nemfém zuhanyfalak kádakhoz; spa medencék; spa-k [fűtött medencék]; zuhanytálcák;

nemfém válaszfalak zuhanytálcákhoz; zuhanyberendezések; zuhanyszerelvények; zuhanyfülkék; zuhanycsapok;

kézi zuhanyfejek; zuhanyfejek fürdőszobai csapokra; szórófej szerelvények [zuhanyzók részei]; szűrők

zuhanytálcákhoz; padlóösszefolyók; zuhanylefolyók; zuhany-egységek; zuhanyberendezések, -készülékek;

zuhanyberendezések; zuhanyfalak; zuhanyfejek; zuhanypanelek; zuhanycsövek kézi zuhanyokhoz; szaniterek;

szaniteráruk; szaniterberendezések; szaniter szerelvények; csapok, csaptelepek; fűtött törölközőszárító sínek;

elektromos törölközőszárítók; elektromos fűtőtestek; fűtőelemek, fűtőtestek; háztartási radiátorok, fűtőtestek;

WC-ülőkék; zuhanyülőkék; nem fém kapaszkodók; nem fém kapaszkodó rudak zuhanyzókhoz; nem fémből

készült kapaszkodók fürdőkádakhoz; nem fémből készült kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; fém kapaszkodók

fürdőkádakhoz és zuhanyzókhoz; fogasok [bútorok]; fürdőszobai tükrök; tükrök [bútor]; tükrös szekrények;

törölközőállványok [bútor]; törölközőakasztók (nem fémből); szabadon álló törölközőtartók [bútorok]; fogasok

[bútorok]; falra rögzíthető adagolók WC-papír tárolására; folyékony szappan adagolók [háztartási célokra];

szappantartók; fali szappantartók; poharak [ivóedények]; poharak fogmosáshoz; polcok; polcok [bútorok];

kozmetikai polcok; pipere polcok; adagolók WC-papír tárolására [kivéve rögzítettek]; WC-papír tartók (kivéve

 rögzítettek); toalettkefék; WC-kefék; WC-kefe tartók.

 ( 111 )  234.080

 ( 151 )  2021.04.13.

 ( 210 )  M 20 02594

 ( 220 )  2020.09.02.

 ( 732 )  Cserna Nikolett, Érd (HU)

 Klein László, Érd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Gyerekbútorok; gyerekágyak, kiságyak; hordozható gyerekágyak; biztonsági gyerekágyak, kiságyak; ágyak

gyermekeknek; fából készült ház formájú gyermekágyak; fából készült házikó formájú gyermekágyak; ágyak;

ágykeretek; fa ágykeretek; fából készült ágyak; ágyak, belső rugózású matracokkal; heverő alapú ágyak;

 ágydeszkák (keresztlécek); ágyrácsok, ágykorlátok; ágytámlák; ágyrácsok; ágyalapok; ágyrudak.

  40    Asztalosipari munkák [egyedi gyártás].

 ( 111 )  234.081

 ( 151 )  2021.04.13.

 ( 210 )  M 20 02955

 ( 220 )  2020.10.02.
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 ( 732 )  Kari-Er-Ág Kft., Medgyesegyháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Smink szolgáltatások; sminkelési tanácsadás és annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek

szolgáltatásai; sminkszolgáltatások; sminktanácsadási szolgáltatások online vagy személyesen; tanácsadási

szolgáltatások a sminkelés területén; tartós sminkszolgáltatások; emberi higiéniai és szépségápolási

szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségápolás emberek részére; 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; kozmetikai arc- és testkezelési

szolgáltatások; kozmetikai kezelések; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikával

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fodrászat; fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászszalon

szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; hajápolási szolgáltatások; hajápolással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; hajfonás; hajfonási szolgáltatások; kozmetikai hajkezelés; kozmetikai test-, arc- és

 hajápoló szolgáltatások; tájékoztatás a hajformázás terén.

 45    Személyi stílustanácsadás; színtanácsadással kiegészített személyi stílustanácsadás; színtanácsadás

 személyre szabott stílustanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

 ( 111 )  234.106

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 19 02340

 ( 220 )  2019.07.29.

 ( 732 )  ÉlményPláza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  elmenyplaza.hu

 ( 511 )   36    Ajándékutalványok kibocsátása, melyek később beválthatók árukra vagy szolgáltatásokra.

 41    Pihentető, romantikus, extrém és egyéb egyéni programok szervezése; élményajándékozás,

 élményajándékok, egyedi meglepetés.

  45    Személyes ajándék kiválasztási szolgáltatás.

 ( 111 )  234.107

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 19 02342

 ( 220 )  2019.07.29.

 ( 732 )  ÉlményPláza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  élménypláza.hu

 ( 511 )   36    Ajándékutalványok kibocsátása, melyek később beválthatók árukra vagy szolgáltatásokra.

 41    Pihentető, romantikus, extrém és egyéb egyéni programok szervezése; élményajándékozás,

 élményajándékok, egyedi meglepetés.

  45    Személyes ajándék kiválasztási szolgáltatás.
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 ( 111 )  234.108

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 20 01773

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  Dr. Seffer István, Siófok (HU)

 ( 541 )  Dr.Seffer-Desobex

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

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

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  234.109

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 20 02839

 ( 220 )  2020.08.24.

 ( 732 )  CECZ Közép-európai Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  CECZ

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  234.110

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 20 02846

 ( 220 )  2020.09.22.

 ( 732 )  Bercsényiné Lakner Ilona, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textilből készült dobozok.

 ( 111 )  234.111

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 20 00739

 ( 220 )  2020.03.09.

 ( 732 )  Mátyás Máté Péter, Sárospatak (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Know-how átadása (képzés); könnyűbúvár felszerelés kölcsönzése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

 búvár képzése; ejtőernyős képzés; szélcsatorna akrobaták képzése.
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 ( 111 )  234.112

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 20 02680

 ( 220 )  2020.09.03.

 ( 732 )  Oguzhan Dirican, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Ajtó, ablak, nyílászárók fémből.

  19    Ajtó, ablak, nyílászárók nemfémes anyagból.

 ( 111 )  234.113

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 20 02845

 ( 220 )  2020.09.24.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Bereczk Tibor, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; gabonaszeletek; búzaliszt alapú készítmények; kukoricaliszt alapú

készítmények; zab alapú készítmények; liszttartalmú ételek; kenyér, péksütemények; toast kenyér; kalácsok;

cukrászsütemények; tésztafélék; süteményekhez való tészta; süteményporok; pudingok; kétszersültek; kekszek;

müzli; szendvicsek; pizza; tortilla; gabona alapú snack ételek; diétás gabonakészítmények; sütésre szolgáló

 anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; zsemlemorzsa.

 ( 111 )  234.114

 ( 151 )  2021.04.14.

 ( 210 )  M 20 02262

 ( 220 )  2020.08.03.

 ( 732 )  Giorgifred Company, Wilmington, Delaware (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Gomba-konzervek; üveges, fagyasztott, pácolt és savanyított gombák; gomba- és zöldségsaláták; fagyasztott

 és panírozott zöldségek; fagyasztott és panírozott sajtok és szójababból készült tengeri étel-utánzatok.

 ( 111 )  234.117

 ( 151 )  2021.05.03.

 ( 210 )  M 20 01515

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Kivinet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kollektív Magazin

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  234.133

 ( 151 )  2021.05.03.
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 ( 210 )  M 20 03126

 ( 220 )  2020.10.16.

 ( 732 )  Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  234.137

 ( 151 )  2021.04.15.

 ( 210 )  M 20 02879

 ( 220 )  2020.09.28.

 ( 732 )  CAMUGO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  BasketBeats

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; know-how átadása; kosárlabdával kapcsolatos oktatási programok szervezése;

mentorálás; mozgásfejlesztési programok különböző korosztály számára; nevelés; oktatási információs

szolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek és szabadidős programok szervezése; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

 szakmai képzés; szórakoztatás.

 ( 111 )  234.138

 ( 151 )  2021.04.15.

 ( 210 )  M 20 02880

 ( 220 )  2020.09.28.

 ( 732 )  Pap Etelka, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  ÉDES PÖTTY

 ( 511 )  30    Cukrászati termékek; cukrászkészítmények; csokoládéból készült tortadíszek; desszert mousse-ok;

fagylaltok; gluténmentes kenyér; ízesítők; csokoládéból és kakaóból készült sütemények; jégkrémek; lisztek és

gabonakészítmények, kenyér, pékkészítmények; marcipán masszák; palacsinták; pudingok; sütemény tészta:

 laktózmentes és gluténmentes cukrászati készítmények; süteménytészták; sütőporok.

 35    Cukrászati készítmények termékbemutatóinak megszervezése és lebonyolítása; cukrászati termékekkel

kapcsolatos kereskedelmi, üzleti szolgáltatások; cukrászati termékek webáruházakon keresztül történő

értékesítése; franchise rendszerek működtetése; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és

reklámtevékenységek; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; termékbemutatók és kiállítások;

 internetes kereskedelem.

  43    Éttermi szolgáltatások; kávéházak; tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 111 )  234.140

 ( 151 )  2021.04.15.

 ( 210 )  M 20 02881
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 ( 220 )  2020.09.28.

 ( 732 )  Pap Etelka, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukrászati termékek; cukrászkészítmények; csokoládéból készült tortadíszek; desszert mousse-ok;

fagylaltok; gluténmentes kenyér; ízesítők; csokoládéból és kakaóból készült sütemények; jégkrémek; lisztek és

gabonakészítmények, kenyér, pékkészítmények; marcipán masszák; palacsinták; pudingok; sütemény tészta:

 laktózmentes és gluténmentes cukrászati készítmények; süteménytészták; sütőporok.

 35    Cukrászati készítmények termékbemutatóinak megszervezése és lebonyolítása; cukrászati termékekkel

kapcsolatos kereskedelmi, üzleti szolgáltatások, cukrászati termékek webáruházakon keresztül történő

működtetése; franchise rendszerek működtetése; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és

reklámtevékenységek; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; termékbemutatók és kiállítások;

 internetes kereskedelem.

  43    Éttermi szolgáltatások; kávéházak; tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 111 )  234.141

 ( 151 )  2021.04.15.

 ( 210 )  M 20 03059

 ( 220 )  2020.10.14.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  234.142

 ( 151 )  2021.04.15.

 ( 210 )  M 20 03061

 ( 220 )  2020.10.14.

 ( 732 )  Juhász Szabolcsné, Tibolddaróc (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Csecsemők gondozásához szükséges eszközök és árucikkek, mosható pelenkák, mosható pelenka betétek,

 pelenkázó alátét, vízhatlan pelenkazsák, mosható melltartóbetét.

  25    Partedlik, előkék, nem papírból, ujjas előkék, nem papírból, csecsemőkelengyék, babakelengyék.

 ( 111 )  234.143

 ( 151 )  2021.04.15.

 ( 210 )  M 20 03066

 ( 220 )  2020.10.13.

 ( 732 )  Balogh Zoltán, Érd (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek, ingatlanügynökség, ingatlanközvetítés, ingatalan-tanácsadás, ingatlanügynöki

szolgáltatások, ingatlanmenedzsment, ingatlanértékelés, ingatlan értékbecslés, ingatlanbiztosítások, ingatlanok

 bérbeadása, hitelszolgáltatások ingatlanbefektetéshez.

 ( 111 )  234.153

 ( 151 )  2021.04.19.

 ( 210 )  M 20 00976

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Túrókészítmények.

 ( 111 )  234.154

 ( 151 )  2021.04.19.

 ( 210 )  M 20 00979

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Túrókészítmények.

 ( 111 )  234.155

 ( 151 )  2021.04.20.

 ( 210 )  M 20 03081

 ( 220 )  2020.10.13.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 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.

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

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

 ( 111 )  234.156

 ( 151 )  2021.04.20.

 ( 210 )  M 20 03082
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 ( 220 )  2020.10.13.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 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.

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

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

 ( 111 )  234.161

 ( 151 )  2021.04.20.

 ( 210 )  M 20 03074

 ( 220 )  2020.10.13.

 ( 732 )  SYSART Innovációs Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dr. Szutrély Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HAYDNEUM- Hungarian Centre for Early Music

 ( 511 ) 9    Elektronikus kotta, letölthető; zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek; letölthető zenei hangfelvételek;

zenei felvételek sorozata; zenei felvételek lemezek formájában; letölthető zenefájlok; letölthető digitális zene;

internetről letölthető digitális zene; számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető digitális zene; letölthető

kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; audiovizuális tanítási eszközök;

 audiovizuális felvételek.

  16    Kotta; kották, kottafüzetek; nyomtatott kották; nyomtatott zeneoktatási könyvek; oktató jellegű kiadványok.

  35    Zenei koncertek promóciója; zenei előadók üzleti menedzsmentje; zenészek üzleti menedzsmentje.

 38    Zenei műsorszórás; audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az interneten keresztül; rádióműsorok

közvetítése; digitális zene közvetítése távközlés útján; rádióadás; video- és audioműsorok közvetítése az

interneten keresztül; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízió műsorok továbbítása,

közvetítése műholdon keresztül; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel-

 vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás].

 41    Kottafüzetek kiadása; kották kiadása; zenei produkciók; zenei előadás; zenei versenyek szervezése; élő

zenei koncertek; élő zenei előadások; élő zenei műsorok; zenei felvételek készítése; zenei rendezvények

szervezése; zenei produkciós szolgáltatások; zenei művek publikálása; zenei felvételek készítése hangstúdióban;

élő zenei előadások tartása; élő zenei előadások szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem

letölthető]; az interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása; nem letölthető online

elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén; audiovizuális felvételek készítése; rádiós és

televíziós műsorok készítése; rádiós zenei koncertek; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok készítése;

rádióműsorok készítése és bemutatása; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások;

koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;

televíziós zenei koncertek; koncertszolgáltatások; oktatási versenyek szervezése; művészeti versenyek

szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;

konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; szemináriumok szervezése; szemináriumok tartása; oktatási

szemináriumok tartása; oktatási szemináriumok szervezése; oktató szemináriumok szervezése; szemináriumok és

konferenciák rendezése; zeneoktatás; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; élő zeneműsorok; zenekiadási

szolgáltatások; élő zene szolgáltatása; zeneoktatás levelező tanfolyamon; információnyújtás a zene terén; zenés

szórakoztató rendezvények szervezése; zenés helyek művészeti vezetése; hang- és zenefelvételek készítése;

digitális zeneszolgáltatás az internetről; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; oktatási

szolgáltatások zenés televízióműsorok formájában; színdarabok vagy zenei előadások megtervezése; vizuális és

zenés szórakoztatás szervezése; hanglemezek és zenei felvételek kölcsönzése; szórakoztatás szimfonikus zenekari
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előadások formájában; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; zenék, videók és filmek

szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés

céljából; kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; nyomtatványok és nyomtatott

kiadványok megjelentetése; könyvek és más kiadványok kölcsönzése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése és tartása; elektronikus kiadványszerkesztés; rádió- és televízióműsorok készítése; tudományos

tanfolyamok; akadémiák [oktatás]; oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; akadémiai oktatási

szolgáltatások művészettörténet tanításához; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése

 [oktatás vagy szórakoztatás].

  42    Szakszövegek írása; tudományos kutatás.

 ( 111 )  234.163

 ( 151 )  2021.04.20.

 ( 210 )  M 20 02919

 ( 220 )  2020.10.01.

 ( 732 )  Szakál Katalin, Balatonakarattya (HU)

 ( 740 )  Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fitneszórák vezetése; oktatási vizsgáztatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

 sportlétesítmények üzemeltetése; testnevelés; tornatanítás; egészségklub-szolgáltatások [egészség és fitnesz].

 ( 111 )  234.171

 ( 151 )  2021.04.21.

 ( 210 )  M 20 01525

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)

 ( 740 )  Kovácsné Maros Anett, Keszü

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú ital.

 ( 111 )  234.172

 ( 151 )  2021.04.21.

 ( 210 )  M 20 01526

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)

 ( 740 )  Kovácsné Maros Anett, Keszü

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú ital.

 ( 111 )  234.173

 ( 151 )  2021.04.21.

 ( 210 )  M 20 01528
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 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)

 ( 740 )  Kovácsné Maros Anett, Keszü

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú ital.

 ( 111 )  234.174

 ( 151 )  2021.04.21.

 ( 210 )  M 20 01529

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)

 ( 740 )  Kovácsné Maros Anett, Keszü

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú ital.

 ( 111 )  234.175

 ( 151 )  2021.04.21.

 ( 210 )  M 20 01530

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)

 ( 740 )  Kovácsné Maros Anett, Keszü

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú ital.

 ( 111 )  234.176

 ( 151 )  2021.04.21.

 ( 210 )  M 20 01531

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belvárdgyula (HU)

 ( 740 )  Kovácsné Maros Anett, Keszü

  ( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú ital.

 ( 111 )  234.177

 ( 151 )  2021.04.21.

 ( 210 )  M 20 02599

 ( 220 )  2020.09.02.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Távközlés; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1);

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 tevékenységek; 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; sportversenyek rendezése; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok 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; testnevelés, tornatanítás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  234.178

 ( 151 )  2021.04.21.

 ( 210 )  M 20 02611

 ( 220 )  2020.09.03.

 ( 732 )  Kun Richárd, Érd (HU)

 Parzer Zoltán, Budapest (HU)

 Kun-Molnár Mónika, Érd (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Villanófény, világítófény előállítására szolgáló termékek.

 2    Festékek; bevonóanyagok; gyanták; színezőanyagok.

  19    Útépítési és útburkolati anyagok; útjelző anyagok.
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 35    Speciális adalékok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása festékekhez, gyantákhoz, thermoplasztik

 anyagokhoz, építési és útépítési célú kivitelezésekhez; termék bemutatók és kiállítások szervezése.

 ( 111 )  234.180

 ( 151 )  2021.04.22.

 ( 210 )  M 20 02578

 ( 220 )  2020.09.01.

 ( 732 )  BLANA HUNGARY Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  HOLCZER, JÁKÓ & BOROSS Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai

 szolgáltatások.

 ( 111 )  234.184

 ( 151 )  2021.04.22.

 ( 210 )  M 20 02923

 ( 220 )  2020.09.30.

 ( 732 )  Haraszthy Pincészet Kft., Etyek (HU)

 ( 541 )  ínyenc "epicurean"

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  234.187

 ( 151 )  2021.04.22.

 ( 210 )  M 20 02922

 ( 220 )  2020.09.30.

 ( 732 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 )  SZERENCSI CSOKOLÁDÉGYÁR KFT.

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek; csokoládétermékek; táblás csokoládétermékek; édességek; kekszek; ostyák; cukorkák;

 parányok.

 ( 111 )  234.188

 ( 151 )  2021.04.22.

 ( 210 )  M 20 02920

 ( 220 )  2020.09.30.

 ( 732 )  Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Kiforrott almabor; almabor tartalmú alkoholos italok; almát, alma juice-t, almaesszenciát tartalmazó

 alkoholos ital, párlat.

 ( 111 )  234.189

 ( 151 )  2021.04.22.

 ( 210 )  M 20 02931

 ( 220 )  2020.10.01.

 ( 732 )  Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  234.190

 ( 151 )  2021.04.22.

 ( 210 )  M 20 02932

 ( 220 )  2020.10.01.

 ( 732 )  Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  234.191

 ( 151 )  2021.04.22.

 ( 210 )  M 20 02933

 ( 220 )  2020.10.01.

 ( 732 )  Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  234.192

 ( 151 )  2021.04.22.

 ( 210 )  M 20 02934

 ( 220 )  2020.10.01.

 ( 732 )  Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  234.193

 ( 151 )  2021.04.22.

 ( 210 )  M 20 02935

 ( 220 )  2020.10.01.

 ( 732 )  Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  VOLÁNINFORM

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  234.194

 ( 151 )  2021.04.22.

 ( 210 )  M 20 01452

 ( 220 )  2020.05.26.

 ( 732 )  Forrás Home Ingatlanközvetítő és Forgalmazó Kft., Tata (HU)

 ( 740 )  dr. Maglódi Alexandra, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  234.195
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 ( 151 )  2021.04.23.

 ( 210 )  M 20 03099

 ( 220 )  2020.10.15.

 ( 732 )  CHOCCO GARDEN Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CRAZY GUMMY

 ( 511 )   30    Rágógumi.

 ( 111 )  234.196

 ( 151 )  2021.04.23.

 ( 210 )  M 20 02938

 ( 220 )  2020.10.01.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EXOTERBYN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti termékek emberi használatra.

 ( 111 )  234.197

 ( 151 )  2021.04.23.

 ( 210 )  M 20 02750

 ( 220 )  2020.09.15.

 ( 732 )  Sajgó Anikó Józsa, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Fagyöngy-karkötők; karkötők [ékszerek].

 ( 111 )  234.198

 ( 151 )  2021.04.23.

 ( 210 )  M 20 02924

 ( 220 )  2020.10.01.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  
( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  234.201

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 02024

 ( 220 )  2020.07.15.

 ( 732 )  Magyarországi Elektronikai Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  INNOELECTRO

 ( 511 )  35    Kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és

reklámcélokra; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi célú kiállítások szervezése;

kereskedelmi értékesítési kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások megszervezése és
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lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi

vagy reklámcélú művészeti kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok és kiállítások

szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiállítások és kereskedelmi vásárok

megszervezése kereskedelmi és reklámozási célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és

promóciós célból; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra;

kiállítások szervezése üzleti célokra; kiállításszervezés kereskedelmi célokra; rendezvények, kiállítások, vásárok

és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; üzlet célú kiállítások szervezése és

lebonyolítása; üzleti célú kiállítások lebonyolítása; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

üzleti vagy kereskedelmi célú kiállítások szervezése; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és

 reklámcélokra.

 41    Üzleti konferenciák lebonyolítása; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; találkozók és

konferenciák szervezése; szemináriumok és konferenciák rendezése; szakképzéssel kapcsolatos konferenciák

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

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

kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és

konferenciák szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; konferenciaszervezés;

konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

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

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

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; konferenciák és

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

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

szervezése; kereskedelemmel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák

szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú

kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítási szolgáltatások

oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; oktatási célú

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

oktatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási kiállítások

 szervezése.

 ( 111 )  234.202

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 01483

 ( 220 )  2020.05.28.

 ( 732 )  Plazmaszolgálat Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Dr. Dörnyei András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 9. szám, 2021.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1170



 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 ( 111 )  234.203

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 02926

 ( 220 )  2020.10.01.

 ( 732 )  Gruma, S.A.B. de C.V., San Pedro Garza Garcia (MX)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MISSION

 ( 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; snack-mártások, beleértve a guacamole-t, a tejfölt, a sajtot és a babot; babsalsát; savanyított

 jalapeno; feldolgozott jalapeno.

 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]; tortilla; wrap; lapos kenyér; pita; chapatti; roti; piadina (olasz lapos

kenyér); libanoni kenyér; taco kagyló; tostadas; gorditas; pizzalapok, pizzakéreg; tortilla chips; kukoricachips;

kukorica alapú snackek; taco fűszerezés; taco szósz; sajtmártás; salsa; bab salsa; ételkészítési készletek, beleértve

a taco ételkészítési készleteket, a burrito készítési készleteket, a fajita készítési készleteket, amelyek tortillát,

 wrapet, fűszert, sajtmártást, salsát tartalmaznak.

 ( 111 )  234.204

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03104

 ( 220 )  2020.10.15.

 ( 732 )  WINI KÖZÖSSÉGI MÉDIA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  234.205

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03109

 ( 220 )  2020.10.16.

 ( 732 )  Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ, Budapest (HU)

 ( 541 )  Magdolna Udvar

 ( 511 )  41    Kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák

szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális

show-k szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;

kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységek intézése [szervezése];

kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kiállítások

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

célokra; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;

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

művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; múzeumi kiállítások; múzeumi létesítmények, szolgáltatások
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biztosítása kiállításokhoz; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; szórakoztatási célú kiállítások

lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése;

 szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása.

 ( 111 )  234.210

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03284

 ( 220 )  2020.11.03.

 ( 732 )  PYXIS Truffle Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Szarvasgomba, friss.

 ( 111 )  234.214

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03132

 ( 220 )  2020.10.19.

 ( 732 )  La-sh-mi Korlátolt Felelősségű Társaság, Délegyháza (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok szempillához; kozmetikai szerek szempillákhoz; szempillák; műszempillák; ragasztószerek

 műszempillákhoz.

 44    Szempilla-hosszabbítási szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén;

 szépségápolás.

 ( 111 )  234.215

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03137

 ( 220 )  2020.10.19.

 ( 732 )  Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

 ( 541 )  Terra

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  234.216

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03129

 ( 220 )  2020.10.18.

 ( 732 )  Nagy Dorottya, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  UNICORN CLUB

 ( 511 )  18    Kikészített bőrök; bőrszalagok, bőrzsinórok; műbőr; ömlesztve árusított bőr; utazókészletek [bőráruk];

bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült bőröndök; bőrtáskák és bőrtokok; bőr pénztárcák; bőrtáskák;
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bőröndök; újrahasznosítható bevásárlótáskák; ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; válltáskák, tarisznyák;

retikülök, kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák; strandtáskák; ernyők, esernyők; dobozok, tartók bőrből vagy

műbőrből; poggyász; irattáskák, aktatáskák; kulcstartó tokok; napernyők; korbácsok, ostorok; hámok;

lószerszámok; pórázok, szíjak állatok számára; műszőrme; félig kikészített szőrme; állatbőrök és irhák; üresen

árusított sminktáskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; kártyatartók

[bőráruk]; bankkártyatartók; textil bevásárlótáskák; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; öltöny-, ing- és

 ruhaszállító táskák.

 25    Pulóverek, kötött pulóverek; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; övek [ruházat]; kötények [ruházat];

rövid együttesek [ruházat]; ruhazsebek; pizsama; tornaruhák; sportzoknik; sportcipők; sportlábbelik; kalapáruk;

pelerin, köpeny; sapkák; svájcisapkák, barettek; kötött kesztyűk; síkesztyűk; motoros kesztyűk; szőrme muffok;

prémsálak [szőrmék]; kabátok, dzsekik; hosszúnadrágok; talárok; szoknyák; ingek; lezser, hétköznapi ingek;

pólóingek; hosszú ujjú pulóverek; vízhatlan nadrágok; vízhatlan dzsekik; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák;

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; vállkendők; vállkendők, nagykendők;

zoknik; alsóruházat, fehérneműk; kezeslábas overallok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; kétujjas

kesztyűk; pizsamák; női lábbeli; cipőorrok; talpak lábbelikhez; férfi lábbeli; papucsok; balettcipők; bokacsizmák;

kötött mellények; öltönyök; parkák; hálóköntösök, pongyolák; menyasszonyi ruhák; sárcipők, gumicsizmák;

sildek, napellenzők [fejfedők]; nyaksál; szandálok; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; baba body-k;

babacipők; babydollok; bakancsok, csizmák; balerina cipők; bundák, szőrmekabátok; csecsemőruházat;

derékszíjak, övek; edzőcipők; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit); esküvői

ruhák; esőálló ruházat; esőcipők; estélyi ruházat; farmerdzsekik; farmerek; farmerruházat; farmernadrágok; férfi,

női és gyermekruházat; férfi nadrágtartók; férfikabátok; férfi felsőruházat; férfi és női lábbeli; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; gyermek felsőruházat; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek,

melegítőfelsők; kezeslábasok, overallok; kosztümök; melegítőnadrág; melegítőfelsők; nadrágok; rövidnadrágok;

ruházat (bőr); ruházat, lábbelik és fejfedők részei; strandruhák; szabadidő együttesek [ruházat]; zakók, dzsekik;

 zoknik és harisnyák; egyrészes ruhák; női ruhák; báli ruhák; férfi ruházat; bodyk [ruházat].

 ( 111 )  234.217

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03310

 ( 220 )  2020.11.04.

 ( 732 )  Paulinyi & Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mérték Stúdió

 ( 511 )   16    Építészeti makettek; tervrajzok.

  37    Építés; építési tanácsadó szolgáltatások.

 42    Építési tervkészítés; építészeti szolgáltatások; várostervezés; mérnöki munkák, szolgáltatások; kutatás az

 épületépítés területén; építészeti konzultáció.

 ( 111 )  234.218

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03130

 ( 220 )  2020.10.18.

 ( 732 )  Nagy Dorottya, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TRANSYLVANIAN MYTHOLOGY

 ( 511 )  18    Kikészített bőrök; bőrszalagok, bőrzsinórok; műbőr; ömlesztve árusított bőr; utazókészletek [bőráruk];

bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült bőröndök; bőrtáskák és bőrtokok; bőr pénztárcák; bőrtáskák;

bőröndök; újrahasznosítható bevásárlótáskák; ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; válltáskák, tarisznyák;

retikülök, kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák; strandtáskák; ernyők, esernyők; dobozok, tartók bőrből vagy
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műbőrből; poggyász; irattáskák, aktatáskák; kulcstartó tokok; napernyők; korbácsok, ostorok; hámok;

lószerszámok; pórázok, szíjak állatok számára; műszőrme; félig kikészített szőrme; állatbőrök és irhák; üresen

árusított sminktáskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; kártyatartók

[bőráruk]; bankkártyatartók; textil bevásárlótáskák; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; öltöny-, ing- és

 ruhaszállító táskák.

 25    Pulóverek, kötött pulóverek; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; övek [ruházat]; kötények [ruházat];

rövid együttesek [ruházat]; ruhazsebek; pizsama; tornaruhák; sportzoknik; sportcipők; sportlábbelik; kalapáruk;

pelerin, köpeny; sapkák; svájcisapkák, barettek; kötött kesztyűk; síkesztyűk; motoros kesztyűk; szőrme muffok;

prémsálak [szőrmék]; kabátok, dzsekik; hosszúnadrágok; talárok; szoknyák; ingek; lezser, hétköznapi ingek;

pólóingek; hosszú ujjú pulóverek; vízhatlan nadrágok; vízhatlan dzsekik; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák;

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; vállkendők; vállkendők, nagykendők;

zoknik; alsóruházat, fehérneműk; kezeslábas overallok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; kétujjas

kesztyűk; pizsamák; női lábbeli; cipőorrok; talpak lábbelikhez; férfi lábbeli; papucsok; balettcipők; bokacsizmák;

kötött mellények; öltönyök; parkák; hálóköntösök, pongyolák; menyasszonyi ruhák; sárcipők, gumicsizmák;

sildek, napellenzők [fejfedők]; nyaksál; szandálok; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; baba body-k;

babacipők; babydollok; bakancsok, csizmák; balerina cipők; bundák, szőrmekabátok; csecsemőruházat;

derékszíjak, övek; edzőcipők; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit); esküvői

ruhák; esőálló ruházat; esőcipők; estélyi ruházat; farmerdzsekik; farmerek; farmerruházat; farmernadrágok; férfi,

női és gyermekruházat; férfi nadrágtartók; férfikabátok; férfi felsőruházat; férfi és női lábbeli; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; gyermek felsőruházat; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek,

melegítőfelsők; kezeslábasok, overallok; kosztümök; melegítőnadrág; melegítőfelsők; nadrágok; rövidnadrágok;

ruházat (bőr); ruházat, lábbelik és fejfedők részei; strandruhák; szabadidő együttesek [ruházat]; zakók, dzsekik;

 zoknik és harisnyák; egyrészes ruhák; női ruhák; báli ruhák; férfi ruházat; bodyk [ruházat].

 ( 111 )  234.219

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03318

 ( 220 )  2020.11.04.

 ( 732 )  Csirmaz Zsuzsanna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Egyedi ékszerek; ékszerek nemes anyagokból; ékszerek, nevezetesen nemesfémből készült cikkek;

ékszerek; ezüst ékszerek; füldíszek [ékszerek]; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; medalionok [ékszerek];

 medálok [ékszerek]; nemesfém ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek.

 ( 111 )  234.220

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03348

 ( 220 )  2020.11.06.

 ( 732 )  dr. Pesty László István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajcsay Gergely, Budapest

 ( 541 )  Gerilla TV

 ( 511 )  35    Reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok készítése; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás;
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reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások az

 interneten keresztül.

 38    Internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás;

 rádiós és televíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés.

 41    Elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; online, nem letölthető

 videók biztosítása; podcastok létrehozása [írása].

 ( 111 )  234.221

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03347

 ( 220 )  2020.11.06.

 ( 732 )  DR. CHEN ZHEN, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Wéber Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 111 )  234.222

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03360

 ( 220 )  2020.11.09.

 ( 732 )  dr. Bödecs Béla, Szombathely (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások.

 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 )  234.223

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03349

 ( 220 )  2020.11.06.

 ( 732 )  dr. Pesty László István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Minority Lives Matter

 ( 511 )  35    Reklámanyag készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások az

 interneten keresztül.

 38    Internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás;

 rádiós és televíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés.
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 41    Elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; online, nem letölthető videók biztosítása;

 podcastok létrehozása [írása].

 ( 111 )  234.224

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03006

 ( 220 )  2020.10.08.

 ( 732 )  Dávid Máté, Gyomaendrőd (HU)

 ( 541 )  Orca Organic Case

 ( 511 )  1    Szerves vegyületek polimerizátumai műanyagipari felhasználásra.

 9    Előlapok mobiltelefonokhoz.

 ( 111 )  234.225

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03346

 ( 220 )  2020.11.06.

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

 ( 740 )  Dr. Wéber Péter, Budapest

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 111 )  234.226

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03187

 ( 220 )  2020.10.23.

 ( 732 )  KALU-BEAUTY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
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 ( 111 )  234.227

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03183

 ( 220 )  2020.10.22.

 ( 732 )  Dentalcoop-Schatz Fogászati és Szájsebészeti Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DentalKópé

 ( 511 )  41    Oktatási és képzési szolgáltatások; fogászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fogászati továbbképző

 tanfolyamok biztosítása; rezidensképzés.

 44    Orvosi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat;

fogászati klinikák szolgáltatásai; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; fogászati tanácsadás;

fogfehérítési szolgáltatás; foghigiénikus szolgáltatás; esztétikai fogászat; szájsebészet; orális diagnosztika; orvosi

diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; optikai képalkotás gyógyászati diagnosztikai használatra;

 diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; endodoncia; paradontológia; gyermekfogászat.

 ( 111 )  234.228

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03351

 ( 220 )  2020.11.06.

 ( 732 )  Zárdepo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Fock Alexandra, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Záróreteszek, zárócsapszegek; fém zárólemez zárakhoz; fém zárak; rugós zárak; zárvédő fémlemezek; fém

zárhengerek; fém zárólemezek; fém zárkészletek; fém zárószerkezetek; fém zárak hódeszkához; zárak fém részei;

fém szókombinációs zárak; fém zárak ablakokhoz; zárakhoz való fémkulcsok; fém foglalatok zárakhoz; zárak

táskákhoz fémből; fém záróelemek táskákhoz; biztonsági zárbetétek fémből; közönséges fém zárógyűrűk; fém

zárófedelek, kupakok; fém zárókupakok, dugók; zárak és kulcsok fémből; zárólemezek, csőburkolatok

építményekhez; zárófedelek olajtartályokhoz fémből; zárókupakok palackokhoz, fémből; zárak fémből, nem

elektromos; zárak nyitására szolgáló fémkulcsok; fém reteszek ajtók zárásához; fémből készült

záróretesz-bütykök; sírok zárólapjai, keretei fémből; fém záróelemek ipari csomagolótartályokhoz; zárólemezek,

csőburkolatok tetőre, fémből; fémből készült záró reteszek kapukhoz; fémből készült csapok golyós zárakhoz;

kulcsok; kulcsok fémből; fémkarikák kulcsokhoz; fém kulcslyukpajzsok; kulcsra nyíló fémzárak; kulcscímkék

közönséges fémből; kulcslyukpajzsok közönséges fémből; fém bump-kulcsok lakatosoknak; közönséges fémből

készült kulcskarikák; fémből készült fékes ajtóbehúzók; fém ablakzárak; ablakzárók, nem elektromos; fém

ablakzárak, reteszek; tolózárak (lapos); fém tolózárak; reteszek, tolózárak fémből; fémből készült tolózárak,

reteszek, mint ajtószerelvények; fémből készült tolózárak, reteszek, amelyek ablakszerelvények; rugós fém

zsanérok; rugót tartalmazó fém zsanérok; lakatok; kerékpár lakatok; fém lakatok; henger alakú, betűkombinációs

fém lakatok; fém lakatpántok, reteszek; fémből készült cremone kilincsek ablakokhoz; tűzgátló ajtók fémből;

ajtókeretek, ajtótokok fémből; fém ajtótáblák, névtáblák ajtókhoz; fém ajtókeret; ajtóvasalások; fém ajtófogók;

ajtózárak fémből; ajtóláncok fémből; ajtóbetétek fémből; fém ajtókeretek; fém ajtóütközők; ajtókeretek fémből;

fém ajtófogasok; ajtóreteszek fémből; fém ajtózsanérok; fém ajtóprofilok; fém ajtókilincsek; ajtókilincsek

fémből; fém ajtótámasztók; ajtókopogtatók fémből; ajtószerelvények fémből; ajtó rögzítők fémből; fém

biztonsági ajtók; üveges ajtók fémből; külső ajtók fémből; biztonsági redőny ajtókra; fém fogantyúk ajtókhoz;

fém páncéllemezek ajtókhoz; fém alkatrészek ajtókhoz; fém szegélyek ajtókhoz; ajtórugók, nem elektromos;

biztonsági ajtózárak fémből; fémből készült ajtóelemek; fém ajtókeretek hűtőkamrákhoz; fémből készült

ajtórögzítők; fém ajtótámasztó szerkezetek; fém biztonsági ajtószerelvények; ajtók és ablakok fémből; fémből

készült páncélozott ajtók; fém szigetelés ablakra/ajtóra; fémből készült védőlemezek ajtókhoz; fémből készült
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ajtófogók szekrényajtókhoz; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; bútorfogók, ajtófogók bútorokra fémből;

közönséges fémből készült ajtógombok; fémből készült biztonsági láncok ajtókra; vasalatok ajtókhoz és

ablakokhoz (fém -); fém névtáblák és ajtóra való névtáblák; fém kukucskálók, kémlelőnyílások ajtóra [nem

nagyító]; fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók; ablakvasalások; alumínium ablakok; fém

ablakfogók; fém ablakgörgők; szellőzőrácsok fémből ajtókba történő beszerelésre; fém ablakkeretek; fém

ablakzsanérok; fém ablakosztások; ablakszárnyak alumíniumból; fém ablakkilincsek; fém ablaktömítések;

ablakpárkányok fémből; ablakszerelvények fémből; szárnyas fém ablakok; fémkeretes páncélozott ablakok; fém

redőnyök ablakokhoz; fém szegélyek ablakokhoz; fém fogantyúk ablakokhoz; fém ablaknyitó karok; ablakkeret

rögzítők fémből; ablakszárny görgők fémből; fém ablakszárny karok; ablakszárny-rögzítők fémből;

ablakredőnyök, zsaluk fémből; fémből készült ablak tartozékok; ablakokba szerelhető szellőzőrácsok fémből; fém

házszámok; házszámok fémből, nem világítóak; küszöbök fémből; fémből készült küszöbrés takaró profil;

fémzsanérok kapukhoz; kapu reteszek fémből; nem elektromos, fém kapucsengők; kapu kampók és szemek

fémből; fém csavaranyák; csavaranyák [fémcikkek]; fém hatlapfejű csavar; fém hatlapfejű csavarok; önmetsző

fém csavarok; gyűrűs (fejű) csavarok; fém csavaros kampók; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; szárnyas

csavarok [rögzítők] fémből; fémből készült szemes csavarok; fémből készült gyűrűs csavarok; fémből készült

csavarmenetes rögzítések; csavarmenettel ellátott fém rögzítőlapok; csavaranyák, reteszek és rögzítők fémből;

fém szerszámosládák; szerszámosládák fémből; szerszámosládák fémből, üres; szerszámos dobozok fémből, üres;

fém postaláda rések; fém táblák postaládára; fém levélbedobók; levélszekrények fémből; fém billenőajtók

levélszekrényekhez; fém borítások levélszekrényekhez; széfek; elektronikus széfek; széfek, elektronikus; széfek

fémből; fém páncéltermek [széfek]; könyvalakú fém széfek; páncéltermek és széfek; tűzbiztos szekrények

[széfek] fémből; páncéltermek és széfek, fémből; széfek [fém vagy nem fém]; páncélszekrények; páncélozott

fémajtók; fém páncéllemezek; fémajtók páncélszekrényekhez; fém pénztárfiókok; pénzszekrények, perselyek

(kazetták) fémből; pénzkazetták [fém vagy nem fém]; tűzálló építőanyagok fémből; tűzálló ajtók fémből; fémből

készült tűzálló építőanyagok; fegyverszéfek; acél láncok; fém kerékpárzárak; fém parkolóhely ütköző;

fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; biztonsági fémláncok; fém biztonsági kapcsok; fémrácsok biztonsági

célokra; biztonsági redőnyök, rolók fémből; kerékpártárolók [szerkezetek] fémből; fém biciklitárolók,

 kerékpártárolók; fémből készült kerékpár-tároló állványok.

9    Elektromos zárak; zárak, elektromos; elektronikus zárak; elektromos záródugók; zárkioldók [fényképészet];

zárkioldók [fényképezőgépekhez]; elektronikus zárrendszerek; optikai zárszerkezetek; zárszerkezetek

fényképezőgépekhez; elektronikus zárszerkezetek; központi zárak fényképezőgépekhez; rádiófrekvenciás

vezérlésű zárak; kártyás elektronikus zárak; vezeték nélküli zárak; elektromos kioldható zárak; gépjárművek

elektromos zárai; zárak, blendék [fényképészet]; elektromos zárak járművekhez; zártláncú televíziós kamerák;

elektronikus zárszerkezetek széfekhez; vezeték nélküli zárszerelvények; biztonsági záróberendezések

[elektromos]; vezeték nélküli zárómechanizmusok; zárt láncú televíziós berendezések; impulzus üzemű záró

relék; kombinációs zárak (fém -) [elektromos]; riasztóval felszerelt elektromos zárak; kulcsra nyíló elektromos

zárak; mechanikus zárak [elektromos, fém]; zártláncú tv [CCTV] szoftverek; nyitó-záró szerkezetek

fényképezőgépek burkolatán; kombinációs zárak (nem fém -) [elektromos]; mechanikus zárak [elektromos, nem

fém]; ablaknyitás és -zárás érzékelésére szolgáló szenzorok; ajtónyitás és -zárás érzékelésére szolgáló szenzorok;

távvezérlő készülékek ajtók nyitására és zárására; távvezérlő készülékek járműajtók nyitására és zárására; kódolt

kulcsok; kódolt kulcskártyák; elektronikus kulcskártyák; elektronikus kulcsok autókhoz; mágnesesen kódolt

kulcskártyák; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók; letölthető kriptográfiai kulcsok

kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; elektronikus lakatok; ujjlenyomattal működő lakatok; elektromos

lakatok kerékpárokhoz; elektromos ajtózárak; elektronikus ajtózárak; okos ajtózárak; digitális ajtózárak;

elektromos ajtócsengők; elektronikus ajtócsengők; ujjlenyomat-olvasó ajtózárak; nagyítós ajtókémlelők

[kémlelőnyílások]; elektronikus, kamerával felszerelt ajtócsengők; elektronikus, vezeték nélküli ajtócsengők;

optikai kukucskáló üvegek [kémlelőnyílások] ajtókhoz; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással

összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; távirányítók ablakrolókhoz; kukucskálók ajtókra; videós

kaputelefonok; csavarmenetes mérőgépek és -eszközök; pénzszámláló berendezések; pénzérmével működtetett
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szerkezetek; kerékpáros bukósisakok; bukósisakok kerékpárokhoz; járművek parkolását segítő automata

eszközök; biztonsági fejvédő; biztonsági riasztóberendezések; biztonsági sisakok; biztonsági riasztók; biztonsági

kamerák; biztonsági védőszemüveg; biztonsági szemüvegek; automatikus biztonsági beléptető berendezések;

elektromos biztonsági beléptető berendezések; biztonsági riasztók [nem járműhöz]; elektromos biztonsági

felügyelő berendezések; elektronikus biztonsági rendszerek otthoni hálózatokhoz; kötelek biztonsági célokra

 leesés elleni védelemre; elektromos és elektronikus biztonsági berendezések és készülékek.

 20    Nem fém zárólemezek zárakhoz; zárórudak nem fém anyagokból, zárakhoz; elfordítható zárak, zárbetétek

[rögzítők] nem fémből; öltözőszekrények, zárható ruhásszekrények; zárható szekrények [bútorok]; tűzálló zárható

tárolók; nem fém zártokok; nem fém zárcsavarok; zárókupakok, nem fémből; rugós zárak nem fémből; zárak

járművekhez, nem fémből; zárókupakok nem fémből, tartályokhoz; nem fém zárószerkezetek ablakokhoz; nem

fém pecek [zár része]; nem fém reteszek [zárak részei]; biztonsági zárak, tolózárak, nem fémből; zárak, nem

elektromos, nem fémből; kulcsok (nem fémből) zárak nyitásához; zárak és kulcsok, nem fémből; zárható

szekrények pénztárosoknak nem fém anyagokból; zárórudak nem fém anyagokból, ablakokhoz; zárókapcsok,

nem fémből, zacskók lezárásához; zárak járművekhez [nem elektromos], nem fémből; rászegező zárak [nem

elektromos], nem fémből; mechanikus zárak [nem elektromos, nem fémből]; tárolók, tartók műanyag zárai,

fedelei, tetői; öltözőszekrények, kulcsra zárható szekrények és fiókok; gyerekbiztos biztonsági zárókupakok

palackokhoz (nem fémből); kioldható zárszerkezetek [nem elektromos], nem fémből; biztonsági zárszerkezetek

[nem fémből, nem elektromos]; karika kapcsok, gyűrű formájú zárak, nem fémből; önműködően nyíló nem fém

zárak, lakatok szíjdobokhoz; biztonsági lakatok, zárak [nem fémből, nem elektromos]; nem fém szabályozó,

vezérlő szerkezetek ajtók zárásához; kombinált zárak tárolókhoz [nem fémből és nem háztartási vagy konyhai

célokra]; műanyag kulcsok; kulcsos szekrények; kulcstartó táblák; kulcstartó táblák [bútorok]; kulcstartók

[bútorok]; kulcsos szekrények [bútorok]; kulcslyukpajzsok (nem fémből); biztonsági kulcsok nem fémből;

műanyag kulcskártyák, kódolás nélkül; nem fémből készült kulcskarikák; kulcslyukpajzsok nem fémes

anyagokból; nem fémből készült kulcslyukpajzsok; belső kulcsnyílású vállas csavarok nem fémből; műanyag

kulcskártyák, nem kódolt és nem mágneses; ajtócsukók (nem elektromos, nem fémből); ajtócsukók (nem

elektromos -) nem fém anyagokból; ablakzáró szerkezetek [nem fémből, nem elektromos]; nem fém anyagokból

készült, nem elektromos ablakzáró szerkezetek; bútorzárak (nem fémből); tolózár bútorokhoz, nem fémből; nem

fém pántok, vasalatok; zsanérok, csuklóspántok, nem fémből; rugós zsanérok, nem fémből; nem fém rugós

zsanérok; zsanérvédő burkolatok (nem fémből); zsanérok ajtókhoz és ablakokhoz (nem fémből); nem fém

lakatok; lakatpántok nem fém anyagokból; nem fém lakatreteszek kapukhoz; számzáras lakat (nem fém -) [nem

elektromos]; kilincsek (ajtó -), nem fémből; műanyag ajtógombok; kerámia ajtógombok; üveg ajtógombok;

ajtóütközők műanyagból; ajtóütközők fából; üveg ajtófogantyúk; ajtókilincsek műanyagból; nem fém ajtórugók;

nem fém ajtópántok; fából készült ajtógombok; nem fém ajtófékezők; ajtóütközők, nem fémből; ajtóreteszek,

nem fémből; nem fém ajtórögzítők; ajtókilincsek, nem fémből; fából készült ajtókilincsek; porcelánból készült

ajtófogantyúk; ajtófogantyúk, nem fémből; ajtókopogtatók, nem fémből; műanyagból készült ajtószerelvények;

ajtószerelvények, nem fémből; fából készült ajtószerelvények; kőből készült ajtószerelvények; névtáblák ajtóra,

nem fémből; ajtókra illeszthető műanyag díszcsíkok; ajtóvédő lapok nem fémből; vízszintes reluxák [beltéri]

ajtókhoz; csappantyúk (ajtókhoz), nem fémből; szerelvények ajtókhoz [nem fémből]; ajtófékezők, nem fém

anyagokból; ajtóakasztók nem fém anyagokból; nem fémből készült ajtókilincsek; nem fém szellőzőrácsok ajtó

szerelvényekhez; nem fémből készült névtáblák ajtóra; vízszintesen lamellázott rolók [beltéri] ajtókhoz;

függőpályák ajtókhoz, nem fém anyagokból; ajtónyitók (nem elektromos -), nem fémből; ajtóütközők, nem

fémből vagy gumiból; ajtócsengők, nem fémből, nem elektromos; kihajtható biztonsági kapuk, rácsok

ajtónyílásokhoz; ajtóvasalatokhoz használatos műanyag díszítő szegélycsíkok; nem fém anyagokból készült ajtók

bútorokhoz; ajtózáró szerkezetek [nem fémből, nem elektromos]; ajtóemelő szerkezetek [nem fémből, nem

elektromos]; ajtónyitó szerkezetek [nem fém, nem elektromos]; ajtótekerő szerkezetek [nem fémből, nem

elektromos]; állat formájú díszes ajtóütközők (nem fémből); nem fémből készült kukucskáló ajtókhoz [nem

nagyítós]; szerelvények ajtókhoz, kapukhoz és ablakokhoz, nem fémből; nem fém anyagokból készült

ajtószabályozó berendezések (nem elektromos); ablakütközők fából; ablakütközők műanyagból; fa
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ablakkilincsek; műanyag ablakkilincsek; porcelán ablakkilincsek; nem fém ablakrögzítők; beltéri ablakredőnyök,

árnyékolók; nem fém ablakreteszek; műanyag görgők ablakzsalukhoz; nem fém ablakkilincsek; beltéri

ablaksötétítők textilből; beltéri fém ablakárnyékolók; belső ablakárnyékolók papírból; ablakszerelvények, nem

fémből; nem fém ablakkeret-csavarok; ablakra szerelhető belső spaletták, árnyékolók; nem fém szerelvények

ablakok üvegezéséhez; ablakcsukók (nem elektromos, nem fémből); ablakütközők, nem fémből vagy gumiból;

ablakvasalatokhoz használatos díszítő szegélycsíkok fából; nem fém konzolok ablakfüggönyök felakasztásához;

ablakvasalatokhoz használatos díszítő szegélycsíkok műanyagból; ablaknyitó szerkezetek [nem elektromos, nem

fémből]; ablakemelő szerkezetek [nem fémből, nem elektromos]; ablaktekerő szerkezetek [nem elektromos, nem

fémből]; szerkezetek [nem fémből, nem elektromos] ablakok nyitásához; nem fém házszámok; házszámok, nem

fémből, nem világító; kihajtható biztonsági kapuk lépcsőkhöz; kapuhorgok nem fém anyagokból; kapuütközők

nem fém anyagokból; szemescsavarok kapu reteszekhez, nem fém anyagokból; csavarok, nem fémből; menetes

csavarok műanyagból; nem fém csavargyűrűk; csavarszegek, nem fémből; nem fém csavarsapkák; csavarok [nem

fémből készült -]; nem fém vállas csavarok; önmetsző csavarok nem fémből; fejes csavarok, nem fémből; nem

fém csavarok fához; csavaros szegecsek, nem fémből; önfúró nem fém csavarok; nem fém önmetsző csavarok;

menetes csavarok nem fémből; hegyes csavarok, nem fémből; ablakkeretek nem fém csavarjai; csavarfej takarók,

nem fémből; anyacsavarok, csavaranyák, nem fémből; önzáró műanyag védősapkák csavarokhoz; menetes

csavaranyák, nem fémből; csavartakaró kupakok, nem fémből; csavarmenetes rögzítések, nem fémből;

csavarmenetes nem fémből készült rögzítők; szerszámosládák [bútorok]; fém szerszámszekrények;

szerszámtartók (nem fémből); szerszámosládák, nem fémből; üres szerszámosládák nem fémből; falra szerelhető

szerszámos állványok; nem fém szerszámosládák, szekrények [üresen]; műanyag betétek [tálcák]

szerszámosládákhoz; szerszámtartó tárolók nem fémből [üresen]; fából készült postaládák; műanyagból készült

postaládák; postaládák nem fémből vagy falazatból; levélszekrények [nem fém -]; levélláda fedelek [nem fémből

vagy falazatból]; nem fémből készült széfek; biztonsági szekrények, páncélszekrények; pénztárfiókok (nem

fémből); tűzálló szekrények; fegyverszekrények; nem fémből készült kerékpárzárak; biztonsági szekrények

 [bútorok]; biztonsági dobozok, trezorok nem fémből; levélszekrények nyílásai [nem fémből vagy falazatból].

 37    Zárak felszerelése; zárszerelvények felszerelése; biztonsági zárak javítása; vezeték nélküli zárak

beszerelése; ajtónyitók és -zárók felszerelése; zártláncú televíziós rendszerek üzembe helyezése; zárak

felszerelése, cseréje, pótlása és javítása; riasztók, zárak és széfek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

ajtócsukókkal kapcsolatos karbantartási és javítási szolgáltatások; lakatosmunkák [javítás]; ajtózáró felszerelése;

ajtónyitók felszerelése; ajtókeretek javítása; ajtóvasalatok felszerelése; ajtó és ablak beszerelése; automata

ajtókkal kapcsolatos karbantartó és javító szolgáltatások; ablakok beszerelése; ablakok javítása; ablakkeretek

cseréje; ablakkeretek beszerelése; ablakszerelvények felszerelése; ablakok illesztéseinek javítása és szigetelése;

melegházak, ablakok, ajtók és üvegházak üvegének beszerelése; kapuk karbantartása és javítása; kerti szerszámok

javítása és karbantartása; élezési szolgáltatások; konyhakések élezése; fűnyírók késeinek élezése; ollók és

konyhakések élezése; ollók és konyhakések élezésével kapcsolatos információszolgáltatás; fúrófej élezés; széfek

beszerelése; biztonsági rendszerek felszerelése; biztonsági berendezések karbantartása és javítása; fűnyírók

 élezése.

  40    Kulcsmásolás; kulcsok másolása, sokszorosítása.

 ( 111 )  234.229

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 02453

 ( 220 )  2020.08.18.

 ( 732 )  Szabó Zsófia Ilona, Miskolc (HU)

 ( 541 )  Premier PopSuli

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

 ( 111 )  234.230

 ( 151 )  2021.04.27.
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 ( 210 )  M 20 03182

 ( 220 )  2020.10.22.

 ( 732 )  Dentalcoop-Schatz Fogászati és Szájsebészeti Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SoulDental

 ( 511 )  41    Oktatási és képzési szolgáltatások; fogászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fogászati továbbképző

 tanfolyamok biztosítása; rezidensképzés.

 44    Orvosi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat;

fogászati klinikák szolgáltatásai; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; fogászati tanácsadás;

fogfehérítési szolgáltatás; foghigiénikus szolgáltatás; esztétikai fogászat; szájsebészet; orális diagnosztika; orvosi

diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; optikai képalkotás gyógyászati diagnosztikai használatra;

 diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; endodoncia; paradontológia.

 ( 111 )  234.231

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03181

 ( 220 )  2020.10.22.

 ( 732 )  Benkő Károly, Gyál (HU)

 ( 740 )  Dr. Laczkó és Dr. Szőke Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Konyhai gépek, elektromos.

 11    Gázzal működő konyhai gépek főzéshez; elektromos konyhai gépek főzéshez; elektromágneses indukciós

főzőlapok [háztartási célokra]; beépített főzőlapok; elektromos ételmelegítő főzőlapok; elektromos főzőlapok;

főzőlapok; főzőlapok [kályhák részei]; főzőlapok részeként árusított kerámialapok; főzőlapok, rezsók; főzőlapok,

rezsók [háztartási célokra]; főzőlapok, tűzhely lapok; indukciós főzőlapok; nem elektromos főzőlapok háztartási

célokra; összetett főzőlapok; rezsók, főzőlapok; asztali sütők; elektromos panini sütők; elektromos sous vide

sütők; elektromos sütők; elektromos sütők, kemencék; háztartási sütők; háztartási sütők, tűzhelyek; indukciós

sütők; elektromos sütőlapok; gázüzemű sütőlapok [főzőkészülékek]; elektromos sütőnyársak grillekhez;

elektromos sütőnyársak; gázzal működő sütőnyársak; forrólevegős sütők; háztartási célú sütőkemencék; háztartási

hűtőgépek, hűtőszekrények; hűtőszekrények; elektromos hűtők, hűtőszekrények [háztartási célokra]; elektromos

 hűtőgépek, hűtőszekrények; konyhai páraelszívók; tűzhely feletti szagelszívók [háztartási célokra].

 ( 111 )  234.247

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 02864

 ( 220 )  2020.09.24.

 ( 732 )  Csanádi Tibor, Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  234.248

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03052

 ( 220 )  2020.10.12.

 ( 732 )  Notebooksarok Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Érintőképernyők számítógépekhez; hordozható számítógépek; hordozható számítógépek, laptopok; laptop

számítógépek; minden egyben típusú számítógépek; munkaállomások [számítógépes berendezések]; netbookok

[számítógépek]; számítógépek; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógépek kommunikációhoz;

 számítógépes szerverek; személyi számítógépek.

 ( 111 )  234.249

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03234

 ( 220 )  2020.10.28.

 ( 732 )  Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Imperium

 ( 511 ) 9    Hordozható számítógépek, laptopok; számítógépes rendszerek; számítógépes szerverek; számítógéphez

kialakított perifériák; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való

használatra kialakított perifériák; falilámpa szerelvények [kapcsolók]; elektrooptikai kapcsolószerkezetek,

csatlakozók; villanykapcsolók; számítógépes hardverek világítás vezérléséhez; elektromos energia vezetésére,

 kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; informatikai berendezésekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy

ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések kereskedelme; televízió készülékek kereskedelme;

reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; érzékelő kapcsoló

nagykereskedelem, érzékelő kapcsoló kiskereskedelem; távvezérlő eszközök nagykereskedelme az IOT számára,

távvezérlő eszközök kiskereskedelme az IOT számára; intelligens érzékelő kapcsolók nagykereskedelme,

 intelligens érzékelő kapcsolók kiskereskedelme.

 37    Számítógép javítási szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások; számítógép telepítési

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

telepítése, üzembe helyezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások; számítógépes

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

 hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás].

 42    Számítógépek specifikációinak tervezése; számítógépek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes

rendszerek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, frissítése és bővítése; számítógépek

 fejlesztése.
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 ( 111 )  234.261

 ( 151 )  2021.04.28.

 ( 210 )  M 20 03077

 ( 220 )  2020.10.14.

 ( 732 )  Farkas Zoltán László, Aba (HU)

 ( 541 )  Magyar Vadász

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi

sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban;

értékesítési promóció audiovizuális média használatával; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online

portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan

szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; hirdetési-

és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem

felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel

kapcsolatos közfigyelem felhívása céljából; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívására a közjóléttel

kapcsolatos területen; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására;

hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények

promóciójának megszervezése; marketing-szolgáltatások az utazás területén; marketinggel kapcsolatos

adminisztráció; más forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen

megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók szolgáltatásait; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési

útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

kedvezménykártya-programokkal; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken;

mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését szolgáló

ösztönző programok adminisztrálása; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; online

hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása

céljából; online kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online útmutató segítségével;

promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; rádiós és televíziós reklámozással

foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online

reklámozást; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára; reklámozási szolgáltatások biztosítása

adatbázisok útján; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül

történő reklámozása; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén,

akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; reklámozási szolgáltatások az

irodalom területén; árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási

célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; promóciós, reklám célú árubemutatás;

engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja;

adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; hűségprogramok adminisztrációja; kedvezményprogram

adminisztrációja, lehetővé téve a tagok számára, hogy kedvezménykártyájuk segítségével kedvezményesen

vásárolhassanak árukat és szolgáltatásokat; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára,

nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; címzett reklámküldemények terjesztése

ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; levélkézbesítési vállalatok által nyújtott címzett

reklámküldemény szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; nyomtatott
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promóciós anyagok terjesztése postai úton; promóciós anyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok

terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,

akár belföldi]; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok

[szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár

külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján;

reklámprospektusok terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámterjesztési szolgáltatások

az interneten keresztül; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése;

termékminták, áruminták terjesztése; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján;

marketingtanácsadás a közösségi média területén; promóciók szervezése audiovizuális média használatával;

segítségnyújtás az üzleti promóció terén; tanácsadás fogyasztói vásárlási szokások és igények elemzése terén,

érzékelési, minőségi és mennyiségi jellegű adatok segítségével; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása;

weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; online

árösszehasonlítási szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

 biztosítása interneten.

 38    Felhasználók által létrehozott tartalom az internet segítségével történő továbbítása; hírek elektronikus

átvitele; interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás

műsorszórás; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül;

műsorok átvitele kábelen keresztül; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televíziós

műsorok terjesztése műhold által; videók, mozifilmek, képek, ábrák, szövegek, fényképek, játékok, felhasználó

által létrehozott tartalmak, audiotartalmak és információk interneten keresztül történő továbbítása; e-mail

adatszolgáltatások; e-mailes értesítő riasztások biztosítása az interneten keresztül; elektronikus kiadványok

on-line átvitele; elektronikus levelek átvitele, továbbítása [e-mail adatszolgáltatások]; levelek és üzenetek

 elektronikus átvitele.

 41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; böngészhető kiadványok megjelentetése az

interneten vagy globális számítógépes hálózaton; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az

interneten; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói

szolgáltatásokat); könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; multimédiás anyagok online

kiadása; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése

elektronikus formában az interneten; oktatási anyagok kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok

kiadása; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; újság kiadása ügyfelek számára az interneten;

agyaggalamb-lövészethez kapcsolódó partik szervezése; e-sportesemények előállítása a televízió számára;

versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése az interneten; szórakoztató anyagok készítése filmek

formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató anyagok készítése videók

formájában; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online

 átvitel útján; vadászati oktatás; vadászatvezetési szolgáltatások.

 ( 111 )  234.262

 ( 151 )  2021.04.28.

 ( 210 )  M 20 03256

 ( 220 )  2020.10.30.

 ( 732 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 )  Ciprodor Extra

 ( 511 ) 1    Biostimulánsok növényekhez; biotrágyák; csávázószerek [trágyák]; komplex műtrágyák; mezőgazdaságban

használt vegyszerek; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági műtrágyák; növényi

növekedésszabályozók; talaj trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek; gyomirtó szerekben használt

 vegyszerek; felületaktív vegyi anyagok mezőgazdasági használatra.
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5    Atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra; gyomirtók;

 mezőgazdasági féregirtók, rovarirtók; rovarirtó szerek, inszekticidek; talajfertőtlenítő készítmények.

 ( 111 )  234.287

 ( 151 )  2021.04.29.

 ( 210 )  M 20 00961

 ( 220 )  2020.04.06.

 ( 732 )  M-RTL Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 38    Televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; vezeték nélküli műsorterjesztés; video

 on-demand közvetítések.

  41    Televízióműsorok készítése; televíziós szórakoztatás; show-műsorok szervezése; show műsorok készítése.

 ( 111 )  234.288

 ( 151 )  2021.04.29.

 ( 210 )  M 20 01813

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  DrinkPalace Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DRINKPALACE

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

  33    Alkoholtartalmú italok.

 ( 111 )  234.289

 ( 151 )  2021.04.29.

 ( 210 )  M 20 03240

 ( 220 )  2020.10.29.

 ( 732 )  Salamon-Kiss Dóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás és tárolás; áruk csomagolása és tárolása; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  234.291

 ( 151 )  2021.04.29.

 ( 210 )  M 20 03243

 ( 220 )  2020.10.29.

 ( 732 )  Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 9. szám, 2021.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1185



  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hordozható számítógépek, laptopok; számítógépes rendszerek; számítógépes szerverek; számítógéphez

kialakított perifériák; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való

használatra kialakított perifériák; falilámpa szerelvények [kapcsolók]; elektrooptikai kapcsolószerkezetek,

csatlakozók; villanykapcsolók; számítógépes hardverek világítás vezérléséhez; elektromos energia vezetésére,

 kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; informatikai berendezésekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy

ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések kereskedelme; televízió készülékek kereskedelme;

reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; érzékelő kapcsoló

nagykereskedelem, érzékelő kapcsoló kiskereskedelem; távvezérlő eszközök nagykereskedelme az IOT számára,

távvezérlő eszközök kiskereskedelme az IOT számára; intelligens érzékelő kapcsolók nagykereskedelme,

 intelligens érzékelő kapcsolók kiskereskedelme.

 37    Számítógép javítási szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások; számítógép telepítési

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

telepítése, üzembe helyezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások; számítógépes

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

 hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás].

 42    Számítógépek specifikációinak tervezése; számítógépek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes

rendszerek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, frissítése és bővítése; számítógépek

 fejlesztése.

 ( 111 )  234.292

 ( 151 )  2021.04.29.

 ( 210 )  M 20 03244

 ( 220 )  2020.10.29.

 ( 732 )  Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hordozható számítógépek, laptopok; számítógépes rendszerek; számítógépes szerverek; számítógéphez

kialakított perifériák; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való

használatra kialakított perifériák; falilámpa szerelvények [kapcsolók]; elektrooptikai kapcsolószerkezetek,

csatlakozók; villanykapcsolók; számítógépes hardverek világítás vezérléséhez; elektromos energia vezetésére,

 kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 9. szám, 2021.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1186



számítógépes szoftverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; informatikai berendezésekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy

ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések kereskedelme; televízió készülékek kereskedelme;

reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; érzékelő kapcsoló

nagykereskedelem, érzékelő kapcsoló kiskereskedelem; távvezérlő eszközök nagykereskedelme az IOT számára,

távvezérlő eszközök kiskereskedelme az IOT számára; intelligens érzékelő kapcsolók nagykereskedelme,

 intelligens érzékelő kapcsolók kiskereskedelme.

 37    Számítógép javítási szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások; számítógép telepítési

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

telepítése, üzembe helyezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások; számítógépes

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

 hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás].

 42    Számítógépek specifikációinak tervezése; számítógépek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes

rendszerek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, frissítése és bővítése; számítógépek

 fejlesztése.

 ( 111 )  234.293

 ( 151 )  2021.04.29.

 ( 210 )  M 20 03246

 ( 220 )  2020.10.29.

 ( 732 )  Tóth Borbála, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Budapesti 177. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőrruházat (2); oldaltáskák, tarisznyák; pénztárcák, levéltárcák; strandtáskák.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ballonkabátok [ruházat]; bőrruházat (1);

egyenruhák; dzsekik; felsőruházat; fürdőruhák, úszódresszek; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;

harisnyák; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); jelmezek; kabátok,

dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; készruhák; kesztyűk;

kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötöttáruk [ruházat]; latex ruházat; legging

nadrágok, cicanadrágok; míderek (1); míderek (2); övek [ruházat]; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók; pufi

dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; ruházati cikkek; strandcipők; strandruházat; szoknyák;

 szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők.

A rovat 102 darab közlést tartalmaz. 
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