
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  231.511

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 19 02892

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.514

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 19 02894

 ( 220 )  2019.09.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  231.517

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 19 02897

 ( 220 )  2019.09.23.

 ( 732 )  Czefernek Péter, Veszprém (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; halból készített élelmiszertermékekkel

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; halból készült hűtött ételekkel kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; halpástétomokkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; tonhal

 konzervekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.518

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 19 02302

 ( 220 )  2019.07.25.

 ( 732 )  Szántó és Csizmadia Bt., Villány (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ajándéktárgyak kis-és nagykereskedelme; cukrászati készítmények kis-és nagykereskedelme; édességek

kis-és nagykereskedelme; kézműves édességek kis-és nagykereskedelme; lekvárok kis-és nagykereskedelme;

 ruházati cikkek kis-és nagykereskedelme.
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 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; éttermi szolgáltatások; vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  231.524

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 19 02441

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  DANTE International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám, promóció és eladásösztönzés cégek számára; online reklám és promóció számítógépes hálózatokon

és mobiltelefon-hálózatokon keresztül; reklám és eladásösztönzés; reklámidő és hirdetési terület kölcsönzése

kommunikációs médián; helyek biztosítása weboldalakon áruk és szolgáltatások reklámozására; reklámszövegek

közzététele online; áruk bemutatása bármilyen kommunikációs médián kis- és nagykereskedelmi célból;

különböző áruk kiskereskedelme, nagykereskedelme és online értékesítése; kiállítások, vásárok és más hasonló

rendezvények szervezése és rendezése kereskedelmi célból; elektronikus számlák feldolgozása (kibocsátása)

 felhasználók számára.

 38    Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; kommunikáció számítógépes hálózaton

keresztül; távközlés számítógépes terminálokon keresztül; üzenetek, képek, adatok és elektronikus tartalom

számítógépes továbbítása az interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül; távközlés elektronikus

üzenetek továbbításához és összeállításához; online számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes linkek biztosítása, a felhasználók átirányítása más helyi és globális oldalakra; számlaadatok

elektronikus továbbítása a kommunikációs és számítógépes hálózatok felhasználói számára; információ és adatok

továbbítása online szolgáltatásokon és az interneten keresztül; digitális fájlok továbbítása; audio és videó adatok

digitális továbbítása; adat és audio, videó és multimédia fájlok továbbítása, ideértve a letölthető fájlokat és a

globális számítógépes hálózaton keresztül elküldött fájlokat; távközlés internetes platformon és portálon

 keresztül.

 42    Programozás számítógépekhez; számítógépes programozás multimédiás és interaktív alkalmazásokkal

kapcsolatban; tanácsadás a szoftver területén; szoftverfejlesztés (tervezés); informatikai szakemberek

szolgáltatásai személyre szabott online információkkal kapcsolatban; weboldalak készítése és karbantartása;

internetes keresőmotorok biztosítása; szerverek tárolása; internetes adattárolásra szolgáló információs

technológiával kapcsolatos szakemberek szolgáltatásai; ideiglenes online hozzáférés biztosítása alkalmazásokhoz

és szoftveres eszközökhöz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; információs

technológiai szakemberek szolgáltatásai felhőalapú számítástechnika területén; számítógépes webhelyek

(webhelyek) tárolása; számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; szoftveralkalmazások

készítése és biztosítása; számítógépes szoftveralkalmazások biztosítása a feltöltés, letöltés, adatfolyam, az

üzenetek küldése, a közzététel, a megjelenítés, a blogokban való feladás, a linkek biztosítása, az elektronikus

fájlok és információk megosztása kommunikációs hálózaton keresztül; elektronikus számítógépes

 szoftveralkalmazások fejlesztése.

 ( 111 )  231.543

 ( 151 )  2021.06.03.

 ( 210 )  M 19 03008

 ( 220 )  2019.10.01.
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 ( 732 )  GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, Kloster Lehnin / OT Rietz (DE)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  MOHAWK

 ( 511 ) 5    Kannabisszal összefüggő termék, úgymint olajok; kannabiszból származó olajok; kannabisz és marihuana;

kannabisszal összefüggő termékek, úgymint olajok, kenőcsök, balzsamok, koncentrált paszták, tinktúrák,

tabletták és kapszulák, amelyek mindegyike kannabiszt tartalmaz; olajok, kenőcsök, balzsamok, koncentrált

paszták, tinktúrák, tabletták és kapszulák, amelyek mindegyike kannabiszból származó gyantákat és olajokat

tartalmaz; gyógyhatású készítmények orvosi célokra; kannabiszt tartalmazó gyógyhatású készítmények;

gyógyhatású készítmények orvosi célokra, amelyek kannabisz-származékokat, úgymint gyantákat és olajokat

tartalmaznak; alkalmi bőrápoló krémek, darabos és folyékony szappanok, adalékok fürdővízhez, gyógyfüvek

fürdővízhez, olajok fürdővízhez, testápoló krémek, testápoló olajok, arc- és testápolók, arcvizek, arcszeszek,

borotválkozás utáni arcszeszek, arc és testápoló tejek, arcápolók, valamint bőrápoló készítmények, amelyek

mindegyike kannabisz-származékokat tartalmaz; valamennyi fent említett termék fájdalom csillapításra,

relaxációra, stressz- és fáradtság csökkentésére, lelkiállapot, hangulat javítására, az általános egészség és

kényelem fenntartására, a szorongás aggódás csökkentésére, a depresszió csökkentésére, valamint alvás segítésére

szolgál; személyi szexuális síkosító anyagok; kannabiszt tartalmazó bőrön keresztül ható tapaszok, kannabiszt

 tartalmazó sprayk.

 34    Feldolgozatlan dohány, feldolgozott dohány és dohánytermékek, amelyek a 34. osztályba tartoznak,

különösen cigaretták, szivarkák, szivarok, finomra vágott dohány, pipadohány, bagó, tubák, burnót,

dohányhelyettesítőket tartalmazó cigaretták nem orvosi célokra; dohányzási cikkek, különösen dohány dobozok,

cigarettadobozok, cigarettatartók, hamutálcák, hamutartók (valamennyi előbb említett áru nem értékes vagy nem

réteggel bevont anyagból van), cigarettapapírok, cigarettacsövek, cigarettaszűrők, pipák dohányzáshoz, zsebben

hordható eszközök cigarettasodráshoz, öngyújtók, amelyek a 34. osztályba tartoznak, gyufák; eszközök

dohányzók számára, úgymint tárolótasakok marihuána és kannabisz használatához; eszközök dohányzók számára,

 úgymint orális vaporizátor dohányzók számára.

 ( 111 )  231.545

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 19 02898

 ( 220 )  2019.09.20.

 ( 732 )  Horváth Ivett Szalóme, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Gyakorlati képzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások;

mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; testnevelési

 szolgáltatások; tornatanítás nyújtása; videorögzítés; oktatási szolgáltatások kézírás tanításához.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; tudományos kutatás és fejlesztés; tudományos

kutatással kapcsolatos információszolgáltatás; tudományos szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó kutatás;

 tudományos kutatáshoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; kézírás elemzése [grafológia].

 ( 111 )  231.567

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 19 02738

 ( 220 )  2019.09.11.
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 ( 732 )  Pharmanext Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Provio

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  232.375

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 19 01910

 ( 220 )  2019.06.17.

 ( 732 )  Egy a Természettel Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék; abszorbens

papír vagy műanyag élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez; almanachok; asztali

iratrendező tálcák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók (1); borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból

vagy kartonból; ceruzák; címbélyegzők, címbélyegek; címkék papírból vagy kartonból; csomagolások, borítások

palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;

csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; diagramok; dossziék

[papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek

[nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festmények [képek], keretezve vagy anélkül;

folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak; grafikai

reprodukciók; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írásminták;

iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok lezárására; irodai kellékek; íróeszközök; írólap,

írópapír; írószerek; jegyek; karton; katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek

[útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvek; könyvkötészeti cikkek; levélzáró öntapadós ragasztókorongok

(1); magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; metszetek; mutatópálcák, nem elektromos; műanyag fóliák

csomagolásra; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók; noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru];

papír; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk; papírvágó kések [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok;

papírzacskók; pecsétbélyegek (1); plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek;

postabélyegek; poszterek; prospektusok; rajzeszközök; rajzok (1); rézkarcok, gravűrök; szemeteszsákok papírból

vagy műanyagból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőtoll;

újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vászon könyvkötéshez; vízfestmények, akvarellek; vonalkód szalagok;

 zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fűzős bakancsok, csizmák;

horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk

(2); kalap vázak; készruhák; kesztyűk; lábbelik (1); lábbelik (2); mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak];

overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; pólók; pulóverek; kötött pulóverek; rövid ujjú ingek;

ruházati cikkek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sportcipők (1); sportcipők (2);

 svájcisapkák, barettek; szandálok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikók; zoknik.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ajándék-nyilvántartási

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedeimi célokból; áruk és
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szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító standok bérbeadása; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;

fénymásolási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; iratmásolás; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz;

közönségszolgálati szolgáltatások; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számlázás; szponzorok

felkutatása; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti információk; üzleti szerződések tárgyalása másik

 fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; állatkertek szolgáltatásai; bálok

szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok online publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek

feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; fotóriportok készítése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem reklámcélú

szövegek publikálása; oktatás biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; színpadi díszletek kölcsönzése (1); szórakoztatási szolgáltatások; videorögzítés; videoszerkesztési

 szolgáltatások eseményekhez.

 ( 111 )  232.376

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 19 03431

 ( 220 )  2019.11.10.

 ( 732 )  Young Lin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csizmarikné Dr. Czupor Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Cipők.

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

 ( 111 )  232.377

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 19 03570

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 11. szám, 2021.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1442



 ( 220 )  2019.11.26.

 ( 732 )  Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

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

 oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  27    Falikárpitok, nem textilből.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 45    Jogi szolgáltatás; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; politikai

 összejövetelek szervezése; vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése.

 ( 111 )  232.899

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 01057

 ( 220 )  2020.04.17.

 ( 732 )  Brandeis Barnabás, Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PROMETHEUS

 ( 511 )  9    Szoftverek okoskarórák és mobiltelefonok működtetéséhez; okoskarórák; mobiltelefonok.

 35    Marketing tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing kampányok; marketing előrejelzés; marketing

információk; promóciós marketing; telefonos marketing; pénzügyi marketing; marketing szolgáltatások; digitális

marketing; internetes marketing; célzott marketing; marketingtervek elkészítése; marketingtrendek elemzése;

marketingügynökségi szolgáltatások; marketingszemélyzet irányítása; marketingstratégiai vizsgálatok; reklám és

marketing; marketing információk szolgáltatása; keresőmotoros marketing szolgáltatások; marketing stratégiák

tervezése; marketing célú becslések; üzleti marketing szolgáltatások; marketing tanulmányok készítése;

marketing konzultációs szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; marketing

felmérések tervezése; marketing tanulmányok előkészítése; marketing információk nyújtása; marketing

szoftverkiadás keretében; marketinghez kapcsolódó elemzés; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és

marketing konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció;

marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; online reklám-

és marketingszolgáltatások; marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; reklámozási, marketing és

promóciós szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; marketinggel kapcsolatos

információnyújtás weboldalakon keresztül; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média

felhasználásával; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; kutatási szolgáltatások

reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások

megbízásából; mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; reklámozás,

marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

 okostelefonokkal kapcsolatban.

 42    Szoftverfejlesztés okoskarórák és mobiltelefonok vonatkozásában; számítógépes hardverfejlesztés

 okoskarórák és mobiltelefonok vonatkozásában; mobiltelefonok tervezése.
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 ( 111 )  232.900

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 20 01216

 ( 220 )  2020.05.05.

 ( 732 )  Lyme Diagnostics Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakalász (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  DualDur

 ( 511 ) 5    Biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai

készítmények orvosi célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi,

gyógyászati célokra; diagnosztikai készítmények; diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra; előretöltött

fecskendők gyógyászati használatra; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; tápanyagok

mikroorganizmusok számára; vegyi készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények gyógyszerészeti

 célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vér orvosi, gyógyászati célokra; vérplazma.

9    Anyagvizsgáló készülékek és gépek; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra;

fényképezőgépek, kamerák; fénykibocsátó diódák [LED]; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; kémcsövek;

laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; mikroszkópok; optikai gyűjtőlencsék,

kondenzorok; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; pipetták; számítógépes programok [letölthető

szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes

szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép

 interfészek; vegyészeti berendezések és eszközök.

 10    Állatorvosi készülékek és eszközök; analizátorok baktériumazonosításhoz gyógyászati használatra;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; DNS- és RNS-vizsgálatra szolgáló készülékek gyógyászati

használatra; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati

 készülékek és eszközök; injekciós fecskendők; tűk orvosi használatra.

 42    Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; orvosi

 kutatás; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; tudományos kutatás.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és

 kezelési célokra; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  233.207

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 19 01575

 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  L3Harris Technologies, Inc. a Delaware corporation, Melbourne, Florida (US)

 ( 300 )  88/354,415 2019.03.25. US

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

 ( 541 )  L3HARRIS

 ( 511 ) 9    Számítógép hardver; fedélzeti hang és repülési adatrögzítők; repülési-paraméter adatrögzítők és

adattovábbítók; félvezetők; rádiófrekvenciás kapcsolók; radardetektorok; berepülőpilóták és tesztelők

repülés-szimulációra használt számítógépes hardverekhez és szoftverekhez; vezetékes és vezeték nélküli

telefonok és telefonkészülékek, úgymint, telefonos adók, telekommunikációs hálózati csomópontok, csatlakozók,

vevők és egyéb telefonos kommunikációs eszközök, berendezések, termékek és komponensek, nevezetesen,

telefonos hálózati interfész hardver, telefonos biztonsági vezérlő hardver, telefonos multimédiás vezérlő hardver,

számítógépes és kommunikációs hálózatokban és rendszerekben használt telefonos kapcsolási, útválasztási és

előfizetői interfész hardverek; a műholdas kommunikáció területén alkalmazott, a műhold irányításhoz és

vezérléshez használt számítógépes szoftver; számítógépes szoftver információ bányászathoz, a stratégiai és

taktikai hírszerzés területén; harctéri távirányítású berendezések, úgymint műholdak, repülőgépek, rakéták,
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felszíni-bázisú mozgó rendszerek, távirányítású fix telepítésű berendezések, valamint a kommunikációs és

integrált vezetési és irányítási felderítő rendszer adatgyűjtéséhez illetve továbbításához használatos számítógépes

telemetria szoftverek; számítógépes szoftverek adatgyűjtéshez és továbbításhoz az orvosi technológia területén,

nevezetesen röntgengépek, mágneses érzékelő gépek, akusztikus érzékelő gépek, kémiai nyomkövető gépek;

számítógépes szoftver valós idejű berendezések, úgymint, röntgenberendezések, mágneses érzékelő gépek,

akusztikai érzékelő gépek, vegyi nyomkövető gépek; repülőgép navigációs vezérlők, repülésbiztonsági

berendezések, úgymint hangrögzítők, repülőgépek telemetria rendszerei, repülőgépek karbantartó rendszerei,

telemetrikus szkennerek, behatolásjelző rendszerek, harci pontozórendszerek és képek, légiforgalmi irányító

rendszerek, monitorok, állókép videó, radarrendszerek, valamint járműállapot ellenőrző rendszerek vezérléséhez

és működtetéséhez; computer szoftverek helyzetképalkotó és bemutató rendszerekhez a kommunikációs és

adatátviteli kapcsolat ellenőrző rendszerek területén; a telekommunikációban használatos csatornaerősítők és

frekvenciaszűrők; számítógépes hardver az elektronikus kulcsinformációk feldolgozásához, nevezetesen az

elektronikus titkosítással és más biztonsági technológiákkal kapcsolatos információk feldolgozása;

rádiófrekvenciás limiterek [határolók, korlátozók]; harmonikus generátorok; műholdas transzponderek;

transzponder vezérlők; biztonságos kommunikációs rendszerek, amelyek digitális processzorokból,

modulátorokból, antennákból, adókból, vevőkből, titkosító hardverekből és szoftverekből állnak a biztonsági

algoritmusfeldolgozó eszközök számára, melyek a légi, műholdas, földi, és tengeri bázisú információgyűjtéshez,

továbbításhoz és elemzéshez használhatók; nagy adatátviteli sebességű mikrohullámú kommunikációs adatátviteli

kapcsolat és számítógépes hardverek alkotta kommunikációs rendszerek; kommunikációs rendszerek, amelyek

telefonos és nagysebességű mikrohullámú rádió komponensekből, digitális processzorokból, számítógépes

hardverből, valamint algoritmusokat tartalmazó szoftverből állnak a biztonságos kommunikáció feldolgozására, a

kommunikáció és az információk vagy az adatok biztonságos továbbítására és/vagy fogadására; alrendszeri

képességekkel rendelkező fedélzeti műholdas berendezések, nevezetesen elektronikus modulok és áramköri

kártyák a digitális szilárdtest-rögzítéshez, a videó jelfeldolgozáshoz, kommunikációs jelfeldolgozáshoz és

fordításhoz; mikrohullámú eszközök, berendezések, termékek és komponensek, nevezetesen frekvencia-sugárzók,

frekvencia-konverterek, frekvencia-szintetizátorok, frekvencia-modulátorok, frekvenciaszűrők,

frekvencia-erősítők, passzív alkatrészek, mechanikus kapcsolók, vezeték nélküli frekvencia-felügyeleti rendszer

és a kapcsolódó elektronikus áramköri kártyák alkatrészei és összetevői, melyek biztosítják a frekvencia

meghatározást, frekvencia karakterisztikát, frekvencia státuszt és frekvenciaszabályozást; mikrohullámú eszközök

jelfogadásának és továbbításának rögzítésére szolgáló rádiónavigációs berendezések, nevezetesen

mikroprocesszorok, elektronikus képernyők, digitális adathordozó eszközök, rádióadók és rádióvevők, a

következő műveletek biztosítására: navigáció, jármű irányítás és vezérlés, jármű jelzések és figyelmeztetések,

adatok és telemetria adatok gyűjtése; megfigyelő berendezések és eszközök, nevezetesen ISR (hírszerző,

megfigyelő és felderítő) alrendszerek, melyek számítógépes hardvert és szoftvert használnak annak érdekében,

hogy biztosítsák mintavétel készítését az elektromágneses spektrumról egy előírt frekvenciasávban, majd

elemzéshez kinyerjék a rendelkezésre álló információs tartalmat és felhasználják azokat katonai és polgári légi

járművekben; elektronikus érzékelők, melyek valós időben biztosítják az elektronikus adatok és információk

gyűjtését, vagyis a külső elektromágneses spektrum érzékelését, majd az így kapott adatok átalakításával az

energiát digitálisan ábrázolhatóvá teszik; elektronikus adatok és információk feldolgozása, vagyis az energia

digitális ábrázolásának szűrése és az információ lefordítása vizuális vagy audio ábrázolássá; elektronikus adatok

és információk elemzése, nevezetesen a földrajzi adatok összehasonlítása, a változások észlelése és megjelenítése

a vizuális megerősítés érdekében; elektronikus számítógépes hardverek és szoftverek, melyek lehetővé teszik a

gyógyászati felvételek gyűjtését, nyomon követését, elemzését, tárolását és bemutatását; számítógépes hálózati

eszközök és berendezések, nevezetesen olyan hardverek, amelyek lehetővé teszik az analóg vagy digitális jelek

összekapcsolását a meglévő PSTN (nyilvános kapcsolt telefonhálózat) vagy a globális információs hálózattal, és

lehetőséget biztosítanak ugyanazon jelek mobil kommunikációs rendszerbe juttatására; telefonos számítógépes

hardver, amely lehetővé teszi egy vezeték nélküli ún. utolsó mérföld létrehozását, nevezetesen vezeték nélküli

rádiós kapcsolatokat a központi forrás és a célállomás között, ahol a telefon- és adat- rendszer fixen rögzített
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helyszíni vagy mobil műveleti képességgel rendelkezik; olyan számítógépes hardverekből álló kommunikációs

terminálok, amelyek multimédiás kommunikációs jelek létrehozását és összekapcsolását biztosítják, beleértve az

analóg, hang-, adat- és videojeleket, valamint lehetővé teszik a jelek összekapcsolását más kommunikációs

terminálokkal, vagy más hálózati csomópontokkal; rádió- és televízióadást továbbító rendszerek, amelyek adókat,

monitorokat, jelkeverőket, audio- és videojel enkódereket és dekódereket valamint szerkesztő berendezéseket

tartalmaznak, azaz jelfeldolgozók; műholdas kommunikációhoz használatos adó- és vevőkészülékek;

számítógéppel működtetett hálózati rendszerek, melyek számítógépes hardvert és szoftvert tartalmaznak a

hálózatba kötött számítógépek közötti adatátvitelhez, valamint a számítógépek kezelésére és az említett hálózaton

történő adattovábbításra; számítógépekből és szoftverekből álló számítógépes információs rendszerek az adatok

feldolgozására, szövegszerkesztésre és az adatok megjelenítésére; digitális térképeket, száloptikai és vezetékes

adat-buszokat, memóriaeszközöket, az időjárási, taktikai, stratégiai és biztonsági adatok feldolgozását és

lekérdezését biztosító megjelenítő műszereket, pilótafülke vezérlőket és adatkijelzőket tartalmazó avionikai

rendszerek; fázisos antennasor; adatfeldolgozókat és kijelzőket tartalmazó globális helymeghatározó berendezés;

számítógépes hardvereket és szoftvereket tartalmazó légiforgalmi irányító és kommunikációs rendszerek, a

légiforgalmi információk megjelenítéséhez, szállításához, továbbításához, vezérléséhez, kapcsolásához,

útválasztásához és fogadásához; számítógépek és számítógépes szoftverek a képek átkonvertálására, valamint

adatok elemzésére, megjelenítésére és nyomtatására a két- és háromdimenziós kép-kinyerés, manipuláció,

megjelenítés és a földrajzi nyilvántartás területén; számítógépes hardvert és számítógépes szoftvert, valamint

titkosított adatbázisokat tartalmazó biztonságos számítógépes rendszerek, melyek mindegyike a számítógépes

hálózat biztonsági és hozzáférés vezérléséhez, valamint az abban foglalt információknak, vagyis a légi forgalom

nyomon követése és a titkosított üzenetek pilótákhoz történő továbbítására használatos; televíziós jelfeldolgozó

processzorok, nevezetesen, elektronikus kijelzőpanelek a jelek megjelenítéséhez, jelkiértékelő terminálok melyek

elsősorban egyedi jel-analizáló hardverből, integrált kijelzőkből és szoftveres analizátorokból állnak, melyek ipari

szabványú számítógépeken és monitorokon futnak az analóg és digitális jelek minőségének kiértékelése

érdekében, médiaelemző szerverek a digitális médiatartalom minőségének ellenőrzése céljából, jel-interfész

modulok, kézi jel-analizátorok, optikai jelanalizátorok, a sugárzott jelek megfigyelésére szolgáló teszt áramkörök

és videó figyelő eszközök, nevezetesen szoftver alapú videó figyelő eszközök, vagyis a médiatartalom

hangerejének folyamatos ellenőrzését és naplózását biztosító számítógépes szoftver; időzítő referencia

generátorok, nevezetesen idő referencia jelgenerátorok a műsorszóró rendszer időzítő- és tesztje generálásához;

hardver és számítógépes szoftver televíziós produkciókhoz, utómunkákhoz és közvetítésekhez, nevezetesen

demodulátorok, digitális tartalomszolgáltató rendszerek, úgymint dinamikus elektronikus kijelzők és

számítógépes hálózati szerverek, valamint a dinamikus elektronikus kijelzők, elosztóerősítők, audio/video

szerkesztők kezeléséhez és vezérléséhez használt számítógépes szoftver, nevezetesen, számítógépes

munkaállomások melyek hang- és videóanyag szerkesztésére alkalmas számítógépes szoftverekkel vannak

ellátva; számítógépes hardver és számítógépes szoftver amelyek csomagban értékesítve karakterek és grafikák,

számítógépes szoftver vizuális effektek előállításához, számítógépes hardverek és számítógépes szoftverek

melyek csomagban értékesítve márkajelzések létrehozásához és élő adásba történő beillesztéséhez, vészhelyzeti

riasztó modulok, nevezetesen, számítógépes elektronikus modulok és kapcsolódó számítógépes szoftverek a

nyilvános vészhelyzeti üzenetek közvetítésének megvalósításához, száloptikai jelátvitel, elektronikus

vezérlőpultok audio- és videojelek vezérléséhez, audio- és videojel kompresszorok valamint audio- és videojel

dekompresszorok, multiplexerek és de- multiplexerek, multiviewer-ek, számítógépes hálózat-monitoring és

vezérlőszoftver alkalmazások, elektronikus hálózati vezérlőpanelek, audio-, videó- és adat vevők illetve

dekóderek, elektronikus útválasztó kapcsolók audio- és videojelekhez, videószerverek, videós számítógépes

hálózatok, NTP időzítő modulok melyek elsősorban számítógépes hardverből és számítógépes szoftverből állnak

az NTP időzítés végrehajtásához, órajel időzítők, jelátviteli modulok, audio/video szinkronizáló és

időzítés-kezelők melyek elsősorban nagy pontosságú órajel-generátor áramkörökből állnak a hang, és a videó

szinkronizálásához, sugárzott jel hitelesítők, számítógépes szoftver időkód-jelzők létrehozására és

megjelenítésére, fel/le irányú jelfrekvencia-átalakítók, jelformátum kereszt-konverterek melyek mind a média,
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mind a szórakoztatóiparban használhatóak; műsorközvetítő műveleti szoftver reklámozási, értékesítési,

forgalommal kapcsolatos és számlázási, automatizálási, digitális eszközkezelési, programozási és jogkezelési

feladatok ellátására, nevezetesen számítógépes szoftverek vásárlási, értékesítési, ütemezési, kutatási,

készletgazdálkodási, gyártás követési és számviteli folyamatainak kezelésére, felügyeletére és automatizálására

reklámozáshoz, illetve általános tartalmak a média és szórakoztató ipar számára; számítógépes szoftver a televízió

és rádiójelek kapcsolására szolgáló rendszerek vezérlésére és felügyeletére; számítógépes szoftver a digitális

média anyagok létrehozásának, mozgatásának, elhelyezésének, archiválásának, visszakeresésének és

használatának kezelésére, felügyeletére és automatizálására; számítógépes szoftverek, nevezetesen az üzleti

folyamatok kezelésére és üzenetküldő szoftverek az emberi és automatizált munkafolyamatok, illetve

multirendszer-kommunikáció kezelésére és ellenőrzésére a média- és szórakoztatóiparban; hálózati menedzsment

központok, melyek elsősorban mobil és hordozható rádiókból állnak, valamint elektromos

bázisállomás-vezérlőket, elektromos kommunikációs vezérlőket és elektromos hálózati vezérlőket tartalmaznak;

mobil és nem mobil kétirányú kommunikációs rádiók; hordozható kétirányú kommunikációs rádiók;

számítógépekből, számítógépes kapcsolókból és a hozzájuk tartozó számítógépes szoftverekből álló rádiós

hálózati átjárók hang- és adatkommunikációhoz; internet-protokoll alapú hálózatok, amelyek számítógépes

hardvereket és számítógépes szoftvereket tartalmaznak interoperábilis kommunikációhoz; távközlési

berendezések, nevezetesen, hordozható kommunikációs rádiókból álló, közszolgálati és ipari alkalmazásokra

szolgáló rádió-kommunikációs rendszerek, elektromos bázisállomás-vezérlők, elektromos kommunikációs

vezérlők és áramköri kapcsolók; vezérlőberendezés a kétirányú mobil és kétirányú vezetékes rádiókhoz,

nevezetesen, bázisállomás-berendezések a vezetékes és mobilhálózatokhoz illetve kommunikációhoz, cella

állomások melyek elsősorban elektronikus hardverből, számítógépes szoftverből, antennából és bázisállomásból,

továbbá vezérlőállomások, melyek elsősorban rádiókból, rádiós hardverekből és kapcsolódó számítógépes

szoftverekből állnak, asztali vezérlő állomások, melyek elsősorban rádiókból, rádiókészülékekből és kapcsolódó

számítógépes szoftverekből, diszpécser és konzol hardverekből állnak, nevezetesen diszpécser-konzol és szoftver

a vészhelyzeti és nem vészhelyzeti kommunikáció végrehajtásához, valamint a biztonsági személyzet és

eszközeik irányításához és ellenőrzéséhez, számítógép hardver és szoftver a kommunikációs rádiók és

bázisállomások kezelésére, valamint hálózat-felügyeleti számítógép hardver és szoftver, a kommunikációs rádiók

és bázisállomások ellenőrzésére; rádiós adatátviteli rendszerek, melyek elsősorban mobil kommunikációs

rádiókból állnak és ezen felül tartalmaznak még nem-mobil kommunikációs rádiókat, hordozható kommunikációs

rádiókat, bázisállomás vezérlőket, kommunikációs vezérlőket és hálózati vezérlőket is; kommunikációs rádiós

hálózati átjárók, melyek elsősorban számítógépekből, számítógépes kapcsolókból és a kapcsolódó számítógépes

szoftverből állnak, a hálózatok közötti átjárhatóság biztosítására; a műholdas kommunikációhoz használt, űrbe

telepíthető reflektorok; távoli érzékelőktől származó, tengerszint feletti magassági adatpontfelhők adattá

alakítására alkalmas számítógépek és számítógépes szoftverek az adatok elemzése, megjelenítése és nyomtatása,

illetve háromdimenziós jellemzők kinyerése, manipulálása, megjelenítése, és földrajzi nyilvántartása területén;

számítógépek és számítógépes szoftver térinformatikai képek, a képekből származó termékek és más hírszerzői

termékek menedzselésére, katalogizálására és visszakeresésére az adatkatalógusok szinkronizálása révén,

különböző tárolási helyeken; számítógépek és számítógépes szoftverek a hírszerzés mozgóképes anyagainak

kezelésére, feldolgozására, kiaknázására és terjesztésére; számítógépek és számítógépes szoftver a repülési

útvonaltervezés prezentációinak kezelésére, feldolgozására, kihasználására és terjesztésére a közforgalmi pilóták

és légiforgalmi irányítók számára; hálózati kommunikációs rádiók; fedélzeti kommunikációs terminálok, melyek

elsősorban antennákból, tartóoszlopokból, pozicionálókból, modemekből, up converter, down converter

erősítőkből és felhasználói interfészekből állnak; földi kommunikációs terminálok, melyek elsősorban

antennákból, tartóoszlopokból, pozicionálókból, modemekből, up converter, down converter, erősítőkből és

felhasználói interfészekből állnak; számítógépes információs rendszerek, amelyek főleg számítógépekből és

számítógépes szoftverekből állnak az adatok feldolgozására, szövegszerkesztésre, és az adatok megjelenítésére a

népszámlálási információs rendszerek, az egészségügyi információs rendszerek, az intelligens

villamosenergia-elosztó rendszerek, az időjárás jelentő és időjárás-előrejelző rendszerek, valamint a
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környezetvédelmi jelentő és előrejelző rendszerek területén; repüléstechnikai berendezések, nevezetesen videojel

kompresszorok és dekompresszorok, tápegységek, speciálisan az elektronikus készülékek felszereléséhez és

összekapcsolásához kialakított rögzítő állványok, légi jelfeldolgozók a hálózatok együttműködéséhez és a

célzáshoz, biztonságos hálózati kapcsolók, számítógépes szoftverek hálózati protokollok által az elektronikus

üzenetek és adatok cseréjének megkönnyítésére, rádiófrekvenciás (RF) adatkapcsolatok fegyverekhez, UHF/VHF

vezeték nélküli adatkapcsolatok, fázisvezérelt antennarács, nevezetesen beamformer elektronika, mely főként

teljesítményerősítőkből áll, továbbá tartalmaz még alacsony zajszintű erősítőket, fázisváltókat, késleltető

egységeket, adó- és vételi kapcsolókat, elosztósorokat, sorösszekötőket, frekvencia upconverter, frekvencia

down-converter, sorvezérlőket és tápegységeket valamint vezérlőberendezéseket, úgymint antennavezérlő

egységek, helyzet- és irányjelző egységek, adó/vevő vezérlőegységek, antenna pozícióvezérlők és frekvencia

sávválasztó kapcsolók; légiforgalmi irányító kommunikációs rendszerek, melyek számítógépes hardverből és

számítógépes szoftverből állnak az időjárási adatok megjelenítésére, továbbítására, vezérlésére, kapcsolására,

útválasztására és fogadására; kétirányú rádiók a hang, adat, kép és videó-kommunikációhoz katonai és egyéb

kormányzati szervek számára; kétirányú kommunikációs rádiók, úgymint a több frekvenciasávon működő hang-

és adatkommunikációs rádiók, melyek lehetővé teszik a biztonsági személyzet és a készenléti egységek, mint

például a bűnüldöző szervek, a mentők, a tűzoltók és a katonai személyzet kölcsönös kommunikációját egymás

között még akkor is, ha a saját, már meglévő kommunikációs infrastruktúrájuk egyébként inkompatibilis lenne

egymással; trönkölt rádiós kommunikációs rendszerek a közszolgálati és ipari alkalmazásokhoz, úgymint cellás

bázisállomások és mobil rádió bázisállomások a kétirányú mobil és vezetékes rádiókhoz; hangszórók mobil

kétirányú kommunikációs rádiókhoz; hangszórók nem mobil kétirányú kommunikációs rádiókhoz; akkumulátor

töltők kétirányú kommunikációs rádiókhoz; internetprotokoll alapú kommunikációs hálózatok, melyek elsősorban

számítógépes hardverből és számítógépes szoftverből állnak az interoperábilis kommunikáció megvalósítására;

kriptográfiai modulok, nevezetesen elektronikus modulok beágyazott firmware-el, adat titkosítási célokra;

integrált áramkörök, nevezetesen titkosító eszközök; rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs adapterek,

azaz hálózati interfész kártyák; rádiófrekvenciás vezeték nélküli hálózati interfész kártyák működtetésére szolgáló

szoftver; kommunikációs szoftver a rádió- frekvenciás vezeték nélküli hálózati interfész kártyák helyi

kommunikációs hálózathoz való csatlakoztatására; rádiós hálózati átjárók, melyek elsősorban számítógépekből,

számítógépes kapcsolókból és számítógépes szoftverekből állnak a hang- és adatkommunikáció területén;

számítógépes szoftverek a légiforgalmi irányítás területén, nevezetesen a légiforgalmi irányító rendszerek

teljesítményének ellenőrzésére szolgáló számítógépes szoftverek felügyeletére, karbantartására, kezelésére,

hibakeresésére és konfigurálására, helymeghatározására, szoftverfrissítések és új verziók feltöltésére,

hozzáférés-kontrollra, felhasználó definíció meghatározására áramkör kijelölésre, hardverszerkesztésre,

 helyreállításra és diagnosztikai jelentésekre.

 16    Jegyzettömbök, öntapadós jegyzettömbök, tollak, golyóstollak, kiemelő tollak, noteszek, spirálkötésű

 noteszek, papír noteszek, bőr jegyzettömb borítók, jegyzettömb, papír kapcsok, könyvjelzők.

 18    Sporttáskák; iskolatáskák; futártáskák; sporttáskák; cipzáras zsebbel ellátott, húzózsinóros hátizsákok; bőr

 kulcstartó.

  20    Műanyag kulcstartók.

  21    Kávéscsészék; üres műanyag vizespalackok; üres alumínium vizespalackok.

  25    Férfi és női ruházat, úgymint ingek, galléros ingek, pólók, kabátok, széldzsekik és vízálló kabátok.

 35    Logisztikai menedzsment tanácsadás és konzultáció a távközlés területén; üzleti konzultáció és

segítségnyújtás mások részére, a távközlési rendszerek és hálózatok üzemeltetéséhez; üzleti konzultáció és

segítségnyújtás mások részére a távközlési hálózatok kezelése terén, nevezetesen a távközlési hálózatok és

 kommunikációs összeköttetések üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatban.

  36    Kereskedelmi ingatlanügynök szolgáltatások.

 37    Műszaki konzultáció a helyhez kötött földi-bázisú létesítmények építésének [építészet] területén; műszaki

tanácsadás és segítségnyújtás a tengeralattjárók és hajók építésének, javításának és karbantartásának területén;

műszaki konzultáció a mobil és helyhez kötött földfelszíni létesítmények, műholdak és kapcsolódó információs
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rendszerek, nevezetesen az információbiztonság, a kommunikáció, a mikrohullámú termékek, a telemetria

valamint a műszereszközök telepítésével, javításával és karbantartásával kapcsolatban; technikai konzultáció és

segítségnyújtás a számítógépes hardverek és rendszerek telepítésével kapcsolatos területeken; az

információ-technológiai és kommunikációs infrastruktúra korszerűsítésével kapcsolatos szolgáltatások,

nevezetesen informatikai és kommunikációs rendszerek számítógépes hardvereinek frissítése; távközlési

rendszerek karbantartói szolgáltatásai, nevezetesen rádió, televízió és digitális kommunikációs berendezések

 karbantartása mások számára.

 38    Műszaki konzultáció a műholdas kommunikáció és a kommunikációhoz kapcsolódó info-kommunikációs

rendszerek, nevezetesen a műholdas átvitel útján történő kommunikáció, a mikrohullámú termékek, a telemetria

és műszerezés területén; konzultáció és technikai segítségnyújtás a biztonságos kommunikáció és a telemetria

 területén.

 42    Műszaki tanácsadás és segítségnyújtás az avionika területén; információs technológiákkal kapcsolatos

konzultáció a hajók és tengeralattjárók, a mobil illetve helyhez kötött földi-bázisú létesítmények, a műholdak és a

kapcsolódó információs rendszerek, nevezetesen az információbiztonság, a kommunikáció, a mikrohullámú

termékek, a telemetria és a műszerhasználat területén; számítógépes rendszerek tervezése szoftver-integrációhoz,

karbantartáshoz és felhasználói információs szolgáltatásokhoz, a működtetést biztosító rendszerek

szoftveres-integrációjához, karbantartási és tervezési folyamatokat támogató szolgáltatásokhoz és létesítésükhöz,

valamint felügyeleti támogatási szolgáltatások a műholdas ellenőrző hálózatok, a valós idejű védelmi

kommunikációs rendszerek és a valós idejű védelmi hírszerző rendszerek számára; számítógépes rendszerek

tervezése a műhold fellövések, a telepített kommunikációs rendszerek és a telepített hírszerző rendszerek mérnöki

támogatására; konzultáció és technikai segítségnyújtás a számítógépes hardver és szoftver termékek

testreszabásával kapcsolatban; kommunikációs adatátviteli menedzsment szolgáltatás mások vezeték nélküli

hálózatainak kiépítésére és menedzselésére; műszaki segítségnyújtás és támogatás, azaz hibakeresés a

számítógépes hardver- és szoftverproblémák diagnosztizálásának és tesztelésének formájában; olyan interaktív

weboldal biztosítása, mely lehetővé teszi a felhasználók számára a stratégiai és taktikai jelfelderítési információs

jelentésekhez való hozzáférést, azok elérését, ellenőrzését és létrehozását; információ-technológiai és

kommunikációs infrastruktúra-migrációs szolgáltatások; információ-technológia és kommunikációs infrastruktúra

telepítési szolgáltatások; műszaki támogatás nyújtása, vagyis az adatközpontok, a szerverek és

adatbázis-alkalmazások migrációja; adat migrációs szolgáltatások; biztonságos informatikai (IT) alapú

szolgáltatások menedzselése mások számára, nevezetesen, informatikai szoftver alkalmazások menedzselése,

vállalati szolgáltatások menedzselése, úgymint szoftver alkalmazások menedzselése, információbiztosítás

menedzsment, nevezetesen a hálózathoz, az adatokhoz és az információhoz való hozzáférés korlátozása, illetve a

jogosulatlan adatok és programok szkennelésének és fájlokból történő eltávolításának kezelése, továbbá a

hálózatok és kiberbiztonsági folyamatok kezelése, nevezetesen a számítógépes biztonsággal kapcsolatos

számítógépes szoftverek karbantartása és a számítógépes kockázatok megelőzése; számítógépes hardver és

szoftver tanácsadás; műszaki tanácsadás a távközlési technológia területén; műszaki tanácsadás az informatika

területén (IT); számítógépes szoftverek, informatikai (IT) integrációs szolgáltatások frissítése és karbantartása;

technikai támogatás, nevezetesen a hálózati rendszerek felügyelete; távoli számítógépes hálózat műszaki

felügyelete és a kapcsolódó szoftver-karbantartási szolgáltatások; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen

mások informatikai (IT) rendszereinek távfelügyelete; informatikai rendszerek (IT) tervezése, kivitelezése és

üzemeltetése; számítógépes hardver- és szoftvertervezés; számítógépes hálózat tervezése mások számára;

információ biztosítási szolgáltatások az információs rendszerek és mások kritikus üzleti adatainak titkosságának,

integritásának és használhatóságának megőrzésére, nevezetesen biztonságos kommunikációs rendszerek és

információs hálózatok tervezése, telepítése és működtetése mások információs rendszereinek és kritikus üzleti

adataik titkosságának, integritásának és használhatóságának megőrzése érdekében; távközlési rendszerek

tervezési szolgáltatásai, nevezetesen rádió-, televízió- és digitális kommunikációs berendezések tervezése mások

számára, számítógépes rendszerek és hálózatok tervezése és integrálása mások számára, nevezetesen

telefonrendszerek, kommunikációs rendszerek, valamint kijelző rendszerek tervezése és integrálása; elektronikus

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 11. szám, 2021.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1449



adatok és információk tárolása, vagyis az adatok és információk átmásolása digitális adattárolóra; elektronikus

adatok és információk terjesztése, nevezetesen, elektronikus csomagokon alapuló információ létrehozása, amely

bármely kiválasztott adathordozón [adattovábbítón] elküldhető más távoli helyekre; adatbázis-kezelés, fájl

továbbítás, számítógépek és adatbázisok összekapcsolása egy hálózatba és adatátviteli menedzsment;

számítógépeket és szoftvert tartalmazó repülőgép-menedzsment rendszer adatbázis-kezeléshez, valamint a légi

 járművek és repülőgépek üzemeltetési információinak cseréjéhez

 45    Konzultáció és technikai segítségnyújtás az információ-biztonsági és hírszerzés-biztonsági szolgáltatások

területén, a biztonságos és nem biztonságos hang-, adat- és videókommunikációhoz, felhasználói

 engedélyezéshez, azonosításhoz és üzenet titkosításához.

 ( 111 )  233.211

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 20 01045

 ( 220 )  2020.04.16.

 ( 732 )  RÁBA-HD Generál Kft., Rábatamási (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri reklámozási

szolgáltatások; reklámtervezés és -elhelyezés; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámozási, főként

terméknépszerűsitő szolgáltatások; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése; kereskedelmi- és

 lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés.

  37    Házépítés; építőipari szolgáltatások; építés; kijelző táblák, reklámtáblák felállítása.

 ( 111 )  233.227

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 20 01113

 ( 220 )  2016.10.20.

 ( 732 )  Catherine Sidonio, Tamaris, La Seyne Sur Mer (FR)

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

 ( 541 )  GABRIELLE

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; köntösök, pongyolák; talárok, tunikák, kardigánok, leggingek, sálak, övek, balettszoknyák,

hosszúnadrágok, pólók és melegítőfelsők; fejfedők, a fezek vagy apácafőkötők kivételével; lábbelik, magas szárú

lábbelik; lábbelik, papucsok, flip-flop papucsok, strandpapucsok; pulóverek, kötött pulóverek; sapkák, kalapáruk;

 női overallok; rövidnadrágok, shortok; harisnyanadrágok; szoknyák; fürdőruhák, úszódresszek; fehérnemű.

 ( 111 )  233.362

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 20 01975

 ( 220 )  2020.07.10.

 ( 732 )  Alt One Informatika Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )  35    Nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes hardverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban;

 kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban.

 42    Számítógépes rendszerek tervezése; információs rendszerek tervezése; számítógépes rendszerek

tervezésének szolgáltatásai; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások, információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások,

tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológiával kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások

számítógép alapú információs rendszerekkel kapcsolatban; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos tanácsadási és

információs szolgáltatások; tanácsadási és információs szolgáltatások az információs technológia szerkezetével és

infrastruktúrájával kapcsolatban, számítógépes tanácsadás; számítógépes tanácsadó szolgáltatás;

számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépes hardver tervezésével kapcsolatos tanácsadás;

tanácsadás a számítógépes szoftvertervezés területén; számítógépes tanácsadási és konzultációs szolgáltatások;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek szoftvereinek

telepítése, karbantartása és javítása; műszaki segítségnyújtási szolgáltatások számítógépes hálózatok

üzemeltetéséhez; internetes oldalak szolgáltatása; internetes oldalak hosting szolgáltatása; internetes weboldal

hosting szolgáltatások; internetes tárhely szolgáltatás digitális tartalom számára; elektronikusan tárolt weboldalak

készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló

elektronikus tárterület hosztolása az interneten; biztonsági adatmentési szolgáltatások; weboldal fejlesztő

szolgáltatások; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése;

 online weboldalak tervezése, kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére.

 ( 111 )  233.744

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 00871

 ( 220 )  2020.03.24.

 ( 732 )  "Be You" Kft., Berekfürdő (HU)

 ( 740 )  Dr. Fehér Dániel Árpád, Budapest

 ( 541 )  PSYCHO

 ( 511 )   25    Testépítőknek készült sportruházat.

 ( 111 )  233.745

 ( 151 )  2021.03.01.

 ( 210 )  M 20 00872

 ( 220 )  2020.03.24.

 ( 732 )  "Be You" Kft., Berekfürdő (HU)

 ( 740 )  dr. Fehér Dániel Árpád, Fehér D. A. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Psyche

 ( 511 )   25    Testépítőknek készült sportruházat.

 ( 111 )  233.911

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 20 02480

 ( 220 )  2020.08.24.
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 ( 732 )  GRABOPLAST Padlógyártó zártkörűen működő Részvénytársaság, Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Burkolólapok nem fémből, burkolólemezek nem fémből, padlóburkoló mozaiklapok nem fémből, padlók

 nem fémből, parkettafák, parketták.

  27    Linóleum, padló-burkolatok, pvc-padlóburkolatok.

 ( 111 )  233.982

 ( 151 )  2021.04.07.

 ( 210 )  M 19 02685

 ( 220 )  2019.09.05.

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd., Nicosia (CY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AURAEFFECTOR

 ( 511 ) 3    Testápolási és szépségápolási készítmények; szájhigiénés készítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai

szerek; olajok kozmetikai célokra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; tisztító tejek kozmetikai

használatra; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; szérumok

kozmetikai alkalmazásra; hidratáló koncentrátumok [kozmetikai]; kozmetikai arcápoló készítmények;

korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai hajvizek, -szeszek; kozmetikai napvédő készítmények; bőrfeszesítő

kozmetikai készítmények; hidratáló zselék, gélek [kozmetikai]; feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai];

hidrolizált kollagén kozmetikai célokra; regeneráló krémek kozmetikai használatra; felhám ápoló kozmetikai

olajok; kozmetikai szerek folyadékok formájában; összehúzó szerek kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló

termékek aeroszol formában; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra; ránccsökkentő

kozmetikai készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra; a fent említett összes áru parfüm, eau de toilette és

 eau de parfum áruk kivételével.

5    Oxigén gyógyászati használatra; szilárd oxigén gyógyászati használatra; oxigénfürdők; étrend-kiegészítők

kozmetikai hatással; rákellenes készítmények; rák-elleni szerek; rák kezelésére szolgáló biogyógyszerek; növényi

eredetű rákellenes készítmények; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; gyógyszerek és

természetes gyógykészítmények; gyógyszerek; gyógyszeres krémek; gyógyszeres száj spray; gyógyszeres

 spray-k.

 42    Kozmetikai kutatás; kozmetikai kutatási szolgáltatás; kozmetikai célú laboratóriumi kutatás; kozmetikával

kapcsolatos tudományos kutatás; gyógyszerkutatás; gyógyszerek vizsgálata; gyógyszerek tesztelése;

gyógyszerekkel kapcsolatos kutatás; gyógyszerészeti termékek fejlesztése; gyógyszerkutatási és fejlesztési

 szolgáltatások.

 44    Kozmetikai elektrolízis; oxigénbárok szolgáltatásai; kozmetikai kezelés; kozmetikai sebészet; kozmetikai

szolgáltatások; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai és plasztikai sebészet; injekciós feltöltőkezelések

kozmetikai célokra; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikai termékek felvitele a testre;

kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; rákszűrési szogáltatások nyújtása; gyógyszerek adagolása;

gyógyszerészeti szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; gyógyszerekkel kapcsolatos információnyújtás;

 páciensek tájékoztatása a gyógyszerek adagolásával kapcsolatban.

 ( 111 )  234.089

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 02724

 ( 220 )  2020.09.11.

 ( 732 )  Sole-Utions Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  norsgud
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  234.091

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 02727

 ( 220 )  2020.09.11.

 ( 732 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)

 ( 541 )  SulfoMax

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

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

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

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

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 )  234.208

 ( 151 )  2021.04.27.

 ( 210 )  M 20 03113

 ( 220 )  2020.10.16.

 ( 732 )  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Gödöllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Cserepes növények; élő növények; élő gyümölcstermő növények; csírák növénytani célokra; élő növények

és virágok; élő növények szimbióta mikroorganizmusokkal; faiskolai növények; fák [növények]; friss növények;

gumók növényszaporításhoz; hüvelyes növények; lombos növények; magok, hagymák, csírák

növénytermesztéshez; növénydugványok; növények; növényhagymák; növénygumók kertészeti felhasználásra;

növények tavakba [élő]; növényhagymák mezőgazdasági használatra; növényhagymák ültetésre; rózsák

[növények]; szaporítóanyagban elővetett magok növények közötti füvesítéshez; természetes növények;

 természetes növényzet díszítéshez; virágos növények.

 44    Növények termesztése; növénykölcsönzés; növénytermesztés; növénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás;

 növényültetés; növényzettel kapcsolatos információs szolgáltatások.

 ( 111 )  234.253

 ( 151 )  2021.04.28.

 ( 210 )  M 20 02676

 ( 220 )  2020.09.08.

 ( 732 )  Polymer Plastic Recycling Kft, Táborfalva (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Hulladék és szemét újrahasznosítása.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 11. szám, 2021.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1453



 ( 111 )  234.254

 ( 151 )  2021.04.28.

 ( 210 )  M 20 03043

 ( 220 )  2020.10.12.

 ( 732 )  POLINVENT Fejlesztő, Kivitelező és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyál (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  TyvLayer

 ( 511 ) 1    Ipari rendeltetésű műgyanták; ipari rendeltetésű bevonatok; időjárásálló bevonatok [vegyi anyagok];

bevonatok eltávolításához használt vegyszerek; nedvességtaszító bevonatok [nem festékek]; poliuretán bevonatok

[nem festékek]; vegyi készítmények felületi bevonatok gyártásához; poliuretán térhálósító anyagok ipari

bevonatokhoz; vegyi készítmények fémeken lévő bevonatok eltávolítására; műgyanták oldószerek formájában,

 bevonatokként történő használatra; időjárásállóvá tévő bevonatok [vegyszerek, nem festékek] falazatokhoz.

2    Bevonatok; epoxigyanták épületek felületeinek burkolásához; epoxi bevonatok; gyantaszerű bevonatok;

korrózióálló bevonatok; korrózió elleni bevonatok; bevonatok falakhoz; rozsdagátló bevonatok; epoxigyanták

padlóburkoláshoz; nagyszilárdságú befejező bevonatok; vízszigetelő bevonatok; nedvességtaszító bevonatok;

felületvédő bevonatok; felületvédő bevonatok fémekhez; felületvédő bevonatok fára; tűzgátló bevonatok;

poliuretán bevonatok; időjárásálló bevonatok; alapozóként használt bevonatok; bevonatokhoz használt adalékok;

beton felületkezeléséhez használt bevonatok; víztaszító bevonatok; savak maró hatása ellen védő bevonatok;

 építéshez használt anyagok bevonatok formájában [festékek]; hígítók és sűrítők bevonatokhoz.

 17    Műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő és szigetelőanyagok;

csőtömítések; erősítő anyagok csövekhez, nem fémből; időjárásvédő szigetelőanyagok; műgyanták (félkész

termékek); tömítések; tömítések, szigetelések; tömő (párnázó) anyagok műanyagból; vízhatlan tömítések;

műgyantából készült szigetelő bevonatok; gyanták keményített bevonat kialakítására padlókon vagy falakon;

 szigetelő bevonatok; ipari bevonatok.

 ( 111 )  234.255

 ( 151 )  2021.04.28.

 ( 210 )  M 20 03026

 ( 220 )  2020.10.09.

 ( 732 )  ImmoLA Korlátolt Felelősségű Társaság, Hegyeshalom (HU)

 ( 740 )  Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  

( 546 )

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

 ( 111 )  234.256

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03214

 ( 220 )  2020.10.27.

 ( 732 )  Detector Store Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Túry Dániel Miklós, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák.

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

 berendezések.

 ( 111 )  234.257

 ( 151 )  2021.04.28.

 ( 210 )  M 20 02677

 ( 220 )  2020.09.08.

 ( 732 )  Gellért Globe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BDPST Balloon

 ( 511 )  12    Ejtőernyőcsomagok; ejtőernyők; ejtőernyők ejtőernyőzéshez; elektromos járművek légi használatra;

elektromos meghajtású légi járművek; hőlégballonok; könnyű légi járművek; légelhárító léggömbök; léghajók

[kormányozható]; légi járművek; légi készülékek, gépek és berendezések; légi közlekedésre szolgáló járművek;

 eszközök levegőben történő helyváltoztatáshoz.

 25    Baseballsapka; baseballsapkák; ellenzős sapkák; esőkalapok; fejkendő; fejkendők; fejre való sálak,

fejkendők; fejpántok sportoláshoz; kendők fejre; kendők [ruházat]; kisméretű kalapok; körsálak; kötött sapkák;

napellenzők [fejfedők]; napellenzők [ruházat]; napellenzők; napvédő kalapok; papírkalapok [ruházat];

partikalapok [ruházat]; rasztasapkák, jamaicai sapkák; ruházati cikként használt papírkalapok, papírcsákók;

sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sildek, napellenzők; sildek, napellenzők [fejfedők]; sildes, ellenzős fejfedők;

sildes sapkák; sportsapkák; sportsapkák és baseballsapkák; sportfejfedők [kivéve sisakok]; strandkalapok; textil

fejkendők; atlétatrikók; atlétikai ruházat; dzsekik; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként;

dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek,

esőkabátok; esőponcsók; farmerdzsekik; farmerkabátok; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; felsőruházat; férfi és

női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfikabátok; galléros ingek;

garbónyakú ingek; garbónyakú pulóverek; garbónyakú felsők; gyermekruházat; gyermek felsőruházat;

halászkabátok; hamis garbónyakú felsők; hamis garbónyakú ingek; ingek; ingek legombolt gallérral; ingelők,

ingblúzok; ingfazonú dzsekik; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kapucnis

pulóverek, melegítőfelsők; kardigánok; kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák;

kötényruhák, kötények; mellények; mellények [ruházat]; női felsőruházat; nyaksálak [sálak]; nyaksálak [ruházat];

nyitott nyakú ingek; nyaksál; nyaksálak; nyomtatott pólók; pamutkabátok; polár pulóverek; pólóingek; pólóingek,

kötött ingek, pólók; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, kötényruhák;

pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid

ujjú sportingek; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; sportkabátok; sportruházat; széldzsekik, bomber

dzsekik; V-nyakú pulóverek; V-nyakú szvetterek; vállkendők; vállkendők és fejkendők; vastag ingek;

 visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; vízhatlan dzsekik; vízhatlan felsőruházat; zakók, dzsekik.

 28    Játék hógömbök; hógömbök; játéklufik, léggömbök; léggömbök; hinták [játszótéri eszközök]; játszótéri

berendezések, eszközök; vidámparki attrakciók; vidámparki berendezések; vidámparki hinták, berendezések;

 arcmaszkok mint játékszerek; szappanbuborék fújók [játékszerek].

 35    Hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület, idő és anyagok

bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása;

 reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása.

 41    Létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; szabadidős létesítmények

üzemeltetése; szórakoztató berendezések és készülékek kölcsönzése; vidámparki létesítmények biztosítása;
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vidámparki szolgáltatások; vidámparkok szolgáltatásai; tematikus parkok szolgáltatásai; szórakoztató parkok és

vidámparkok; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában; szórakoztatás szabadidős létesítmények

üzemeltetése; létesítmények biztosítása kültéri szabadidős tevékenységekhez; létesítmények biztosítása

szórakoztatási célokra; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; szórakoztató

berendezések és készülékek kölcsönzése szórakoztató létesítmények biztosítása; vidámparki létesítmények

biztosítása; vidámparkok szolgáltatásai; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában; kilátókerekek;

kilátófedélzetek és platformok; szórakoztatás, nevezetesen megfigyelő kerekek, megfigyelő fedélzetek,

megfigyelőtornyok, és megfigyelő platformok biztosítása városnézési és oktatási célokra; szórakozási lehetőségek

és klasszikus szórakoztatási szolgáltatások; kiállítások, szemináriumok, workshop-ok és előadások rendezése és

lebonyolítása; múzeumi létesítmények biztosítása bemutatókhoz, kiállításokhoz; lézerfény-kiállítások és

-bemutatók; szabadidős célú parkok és kertek; közérdekű, kulturális és városi oktatótúrák idegenvezetőkkel,

nevezetesen kulturális, építészeti, közérdekű, történelmi, esztétikai vagy művészeti jelentőségű helyszínek

bemutatása; közérdekű és kulturális információk biztosítása, nevezetesen tájékoztatás múzeumokkal, parkokkal és

szabadidős tevékenységekkel, színházakkal és szórakozóhelyekkel kapcsolatban; közérdekű és kulturális

 információk biztosítása, nevezetesen tájékoztatás kulturális és szórakoztató rendezvényekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  234.258

 ( 151 )  2021.04.28.

 ( 210 )  M 20 02682

 ( 220 )  2020.09.08.

 ( 732 )  Gellért Globe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gellért Balloon

 ( 511 )  12    Ejtőernyőcsomagok; ejtőernyők; ejtőernyők ejtőernyőzéshez; elektromos járművek légi használatra;

elektromos meghajtású légi járművek; hőlégballonok; könnyű légi járművek; légelhárító léggömbök; léghajók

[kormányozható]; légi járművek; légi készülékek, gépek és berendezések; légi közlekedésre szolgáló járművek;

 eszközök levegőben történő helyváltoztatáshoz.

 25    Baseballsapka; baseballsapkák; ellenzős sapkák; esőkalapok; fejkendő; fejkendők; fejre való sálak,

fejkendők; fejpántok sportoláshoz; kendők fejre; kendők [ruházat]; kisméretű kalapok; körsálak; kötött sapkák;

napellenzők [fejfedők]; napellenzők [ruházat]; napellenzők; napvédő kalapok; papírkalapok [ruházat];

partikalapok [ruházat]; rasztasapkák, jamaicai sapkák; ruházati cikként használt papírkalapok, papírcsákók;

sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sildek, napellenzők; sildek, napellenzők [fejfedők]; sildes, ellenzős fejfedők;

sildes sapkák; sportsapkák; sportsapkák és baseballsapkák; sportfejfedők [kivéve sisakok]; strandkalapok; textil

fejkendők; atlétatrikók; atlétikai ruházat; dzsekik; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként;

dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek,

esőkabátok; esőponcsók; farmerdzsekik; farmerkabátok; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; felsőruházat; férfi és

női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfikabátok; galléros ingek;

garbónyakú ingek; garbónyakú pulóverek; garbónyakú felsők; gyermekruházat; gyermek felsőruházat;

halászkabátok; hamis garbónyakú felsők; hamis garbónyakú ingek; ingek; ingek legombolt gallérral; ingelők,

ingblúzok; ingfazonú dzsekik; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kapucnis

pulóverek, melegítőfelsők; kardigánok; kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák;

kötényruhák, kötények; mellények; mellények [ruházat]; női felsőruházat; nyaksálak [sálak]; nyaksálak [ruházat];

nyitott nyakú ingek; nyaksál; nyaksálak; nyomtatott pólók; pamutkabátok; polár pulóverek; pólóingek; pólóingek,

kötött ingek, pólók; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, kötényruhák;

pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid

ujjú sportingek; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; sportkabátok; sportruházat; széldzsekik, bomber

dzsekik; V-nyakú pulóverek; V-nyakú szvetterek; vállkendők; vállkendők és fejkendők; vastag ingek;

 visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; vízhatlan dzsekik; vízhatlan felsőruházat; zakók, dzsekik.
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 28    Játék hógömbök; játéklufik, léggömbök; hógömbök; alkatrészkészletek játékautó-modellek építéséhez

[teljes készlet]; buborékfújó készletek pálcával és oldattal; léggömbök; szappanbuborék fújók [játékszerek];

vidámparki attrakciók; hinták, játszótéri eszközök; vidámparki berendezések; vidámparki hinták, berendezések;

 játszótéri berendezések, eszközök.

 35    Hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület

online kölcsönzése; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; reklámfelületek és reklámanyagok

 bérbeadása.

 41    Létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; szabadidős létesítmények

üzemeltetése; szórakoztató berendezések és készülékek kölcsönzése; vidámparki létesítmények biztosítása;

vidámparki szolgáltatások; vidámparkok szolgáltatásai; tematikus parkok szolgáltatásai; szórakoztató parkok és

vidámparkok; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában; szórakoztatás szabadidős létesítmények

üzemeltetése; létesítmények biztosítása kültéri szabadidős tevékenységekhez; létesítmények biztosítása

szórakoztatási célokra; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; szórakoztató

berendezések és készülékek kölcsönzése szórakoztató létesítmények biztosítása; vidámparki létesítmények

biztosítása; vidámparkok szolgáltatásai; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában; kilátókerekek;

kilátófedélzetek és platformok; szórakoztatás, nevezetesen megfigyelő kerekek, megfigyelő fedélzetek,

megfigyelőtornyok, és megfigyelő platformok biztosítása városnézési és oktatási célokra; szórakozási lehetőségek

és klasszikus szórakoztatási szolgáltatások; kiállítások, szemináriumok, workshop-ok és előadások rendezése és

lebonyolítása; múzeumi létesítmények biztosítása bemutatókhoz, kiállításokhoz; lézerfény-kiállítások és

-bemutatók; szabadidős célú parkok és kertek; közérdekű, kulturális és városi oktatótúrák idegenvezetőkkel,

nevezetesen kulturális, építészeti, közérdekű, történelmi, esztétikai vagy művészeti jelentőségű helyszínek

bemutatása; közérdekű és kulturális információk biztosítása, nevezetesen tájékoztatás múzeumokkal, parkokkal és

szabadidős tevékenységekkel, színházakkal és szórakozóhelyekkel kapcsolatban; közérdekű és kulturális

 információk biztosítása, nevezetesen tájékoztatás kulturális és szórakoztató rendezvényekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  234.259

 ( 151 )  2021.04.28.

 ( 210 )  M 20 02863

 ( 220 )  2020.09.24.

 ( 732 )  Conopco, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, csontleves, húsleves, húsleves koncentrátumok; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; étkezési olajok és zsírok; burgonya alapú gombócok; burgonyapüré; levesek;

leveskészítmények; zöldségleves készítmények; levesporok; tojások, tej és tejtermékek; tartósított, fagyasztott,

 szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; röszti burgonya; burgonyatorta.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; méz, melasz; élesztő, sütőporok; só, mustár; fűszerek;

tészta és metélt tészta; tésztaöntetek; instant tészták; burgonyaliszt; liszt és gabonafélékből előállított

készítmények, kenyér, süteményekhez való tészta és cukrászsütemények, fagylaltok; ecet, szószok (fűszeres);

 ízesítők; tészta, rizs vagy metélt tészta alapú készételek; tészta, rizs vagy metélt tészta alapú fagyasztott ételek.

 ( 111 )  234.296

 ( 151 )  2021.05.03.
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 ( 210 )  M 20 03090

 ( 220 )  2020.10.15.

 ( 732 )  Kovács Andrea, Budapest (HU)

 ( 541 )  Black Lavender

 ( 511 )  18    Bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült táskák és pénztárcák; erszények, táskák smink, kulcsok és más

 személyes tárgyak tárolására; estélyi táskák; alkalmi táskák [clutch].

 25    Férfi, női és gyermek ruházat; fűzők [ruházat, derékfűzők]; estélyi ruházat; fülvédők [ruházat]; esőálló

 ruházat; bőrövek [ruházat]; bodyk [ruházat]; atlétikai ruházat; alsórészek [ruházat]; ballonkabátok [ruházat].

 ( 111 )  234.300

 ( 151 )  2021.05.03.

 ( 210 )  M 20 02484

 ( 220 )  2020.08.20.

 ( 732 )  Borbás István, Komló (HU)

 Divós József, Máriakálnok (HU)

 Horváth Péter Ákos, Nyúl (HU)

 Kovács Ferenc, Gönyű (HU)

 Márkus Dominik, Enese (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Audiovizuális bemutatók; bálok szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; csoportos rekreációs,

szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; dalírás; dalírási

szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő

televízióműsorok készítése oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; előadó-művészeti színházi létesítmények

biztosítása; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; előadóművészek művészeti vezetése;

előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása;

előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;

énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; felvonulások szervezése; fesztiválok szervezése; fesztiválok

szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; koncerttermek, varieték;

koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; könnyed szórakoztató

szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális tevékenységek; kulturális

szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek intézése

[szervezése]; kulturális tevékenységek lebonyolítása; megrendelésre történő dalszerzés nem reklámcélokra;

népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; rádiós és

televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós show-műsorok és programok készítése;

rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádió- és televízióprogram készítése; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szolgáltatások tananyag

átismétléséhez; rádiós szórakoztatás; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); rekreációs, szabadidős

fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; rodeó show-k; show-k gyártása;

show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; showműsorok tervezése; szabadidős információs szolgáltatások;

szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások;

szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú

audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú show-k

rendezése; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós

szórakoztatás; televíziós zenei koncertek; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások;

vokalisták, énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zene komponálása; zenei rendezvények

szervezése; zenei versenyek szervezése; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;
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zenekeverési szolgáltatások; zenés helyek művészeti vezetése; zenés show-k készítése; zenés szólóestek

bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által biztosított szórakoztatási

 szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások.

 ( 111 )  234.304

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03032

 ( 220 )  2020.10.09.

 ( 732 )  Gábossy Ádám, Solymár (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VegArt

 ( 511 )  29    Tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; növényi olaj; növényi olaj

 alapú sajt.

 ( 111 )  234.305

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03207

 ( 220 )  2020.10.27.

 ( 732 )  Nagy Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Tetoválás.

 ( 111 )  234.306

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03031

 ( 220 )  2020.10.09.

 ( 732 )  ImmoLA Korlátolt Felelősségű Társaság, Hegyeshalom (HU)

 ( 740 )  Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  

( 546 )

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

 ( 111 )  234.307

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03042

 ( 220 )  2020.10.12.

 ( 732 )  POLINVENT Fejlesztő, Kivitelező és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyál (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  TyvLiner

 ( 511 ) 1    Ipari rendeltetésű műgyanták; ipari rendeltetésű bevonatok; időjárásálló bevonatok [vegyi anyagok];

bevonatok eltávolításához használt vegyszerek; nedvességtaszító bevonatok [nem festékek]; poliuretán bevonatok

[nem festékek]; vegyi készítmények felületi bevonatok gyártásához; poliuretán térhálósító anyagok ipari
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bevonatokhoz; vegyi készítmények fémeken lévő bevonatok eltávolítására; műgyanták oldószerek formájában,

 bevonatokként történő használatra; időjárásállóvá tévő bevonatok [vegyszerek, nem festékek] falazatokhoz.

 ( 111 )  234.308

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03025

 ( 220 )  2020.10.09.

 ( 732 )  ImmoLA Korlátolt Felelősségű Társaság, Hegyeshalom (HU)

 ( 740 )  Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  

( 546 )

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

 ( 111 )  234.309

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03037

 ( 220 )  2020.10.11.

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

 ( 740 )  Dr. Szutrély Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HAYDNEUM - Magyar Régizenei Központ

 ( 511 ) 9    Letölthető zenei hangfelvételek; zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek; zenei felvételek sorozata; zenei

felvételek lemezek formájában; elektronikus kotta, letölthető; letölthető digitális zene; internetről letölthető

digitális zene; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; letölthető zenefájlok; számítógépes

adatbázisból vagy internetről letölthető digitális zene; letölthető kiadványok, publikációk; tudományos célra

szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai, súlymérő, mérő-,

jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló

készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és

tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök;

számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek

búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó

 készülékek; audiovizuális tanítási eszközök.

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

közvetítése az interneten keresztül; televízió műsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízió

műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és

televíziós programok közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül

történő közvetítése; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás]; audiovizuális és multimédiás tartalom

 közvetítése az interneten keresztül; rádióműsorok közvetítése.

 41    Élő zenei koncertek; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások; élő zenei műsorok; zenei művek

publikálása; zenei rendezvények szervezése; zenei felvételek készítése; zenei előadás; zenei előadások művészeti

menedzsmentje, vezetése; zenei produkciók; zenei versenyek szervezése; zenei felvételek készítése

hangstúdióban; élő zenei előadások tartása; színdarabok vagy zenei előadások megtervezése; hanglemezek és
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zenei felvételek kölcsönzése; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei produkciós szolgáltatások; zenei

fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek bemutatása; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei

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

digitális zene szolgáltatása; kották kiadása; kottafüzetek kiadása; 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; oktatási

szolgáltatások zenés televízióműsorok formájában; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; szórakoztatás

szimfonikus zenekari előadások formájában; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; zenék,

videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások

általi közvetítés céljából; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén;

kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási

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

rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok készítése; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok készítése és

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

szolgáltatások; koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások;

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; audiovizuális felvételek készítése; akadémiák [oktatás]; oktatással

kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; akadémiai oktatási szolgáltatások művészettörténet tanításához;

szemináriumok szervezése; szemináriumok tartása; szemináriumok és konferenciák rendezése; oktató

szemináriumok szervezése; művészeti versenyek szervezése; versenyek szervezése és lebonyolítása; kulturális

célú vetélkedők, versenyek szervezése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; versenyek szervezése

[oktatás vagy szórakoztatás]; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; rádiós és televíziós műsorok

 készítése; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; koncertszolgáltatások.

  42    Szakszövegek írása; tudományos kutatás.

 ( 111 )  234.310

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 02671

 ( 220 )  2020.09.08.

 ( 732 )  Bucsai Orsolya, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; építőanyagokkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

  37    Építőipari szolgáltatások; építőiparral kapcsolatos információk nyújtása.

 ( 111 )  234.311

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 02861

 ( 220 )  2020.09.24.

 ( 732 )  Mobile LBS Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  MERK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Alapnyomkövetés

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

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

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

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
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feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

  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 )  234.312

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 02848

 ( 220 )  2020.09.24.

 ( 732 )  Futuraqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt, Alap (HU)

 ( 740 )  Gáncs Gábor, Csapod

 ( 541 )  Wastereum

 ( 511 )   40    Hulladék újrahasznosítás.

 ( 111 )  234.313

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 02681

 ( 220 )  2020.09.08.

 ( 732 )  Napcsillag Kft., Ajka (HU)

 ( 541 )  ef-ecofamily

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

 ( 111 )  234.314

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03213

 ( 220 )  2020.10.27.

 ( 732 )  Detector Store Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Túry Dániel Miklós, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

 gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai.

 ( 111 )  234.315

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03036

 ( 220 )  2020.10.09.

 ( 732 )  Félegyházi Pékség Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 541 )  AMAGURA

 ( 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.
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 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].

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  234.316

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03030

 ( 220 )  2020.10.09.

 ( 732 )  ImmoLA Korlátolt Felelősségű Társaság, Hegyeshalom (HU)

 ( 740 )  Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  
( 546 )

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

 ( 111 )  234.317

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03039

 ( 220 )  2020.10.11.

 ( 732 )  Dobronszki János, Hajdúböszörmény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 111 )  234.318

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03206

 ( 220 )  2020.10.27.

 ( 732 )  Nagy Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; termoszok; poharak papírból vagy

 műanyagból.

  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; zöldségitalok; limonádék.

 ( 111 )  234.319

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03033

 ( 220 )  2020.10.09.

 ( 732 )  ImmoLA Korlátolt Felelősségű Társaság, Hegyeshalom (HU)

 ( 740 )  Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr
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( 546 )

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

 ( 111 )  234.321

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 02860

 ( 220 )  2020.09.24.

 ( 732 )  Mobile LBS Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  MERK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

  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 )  234.322

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 02859

 ( 220 )  2020.09.24.

 ( 732 )  Lotus fragrances Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Revasser

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  234.323

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 02852

 ( 220 )  2020.09.24.

 ( 732 )  Szennay András Szabolcs, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lovassy Lodge

 ( 511 )  43    Átmeneti szállások kiadása; foglalás panziókban; motelek; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

panziók; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek;

ideiglenes szállás biztosítása panziókban; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és

távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások;

turistaházak, üdülők; vendéglátás; bárszolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek.
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 ( 111 )  234.324

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 02678

 ( 220 )  2020.09.08.

 ( 732 )  Vajda Szabolcs, Mezőhegyes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fordítás; fordítási szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés; sport- és

 kulturális tevékenységek.

 44    Állatgyógyászati szolgáltatások; állatgyógyászati sebészeti szolgáltatások; állatgyógyászati tájékoztatás

 biztosítása.

 ( 111 )  234.325

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 02855

 ( 220 )  2020.09.24.

 ( 732 )  Andok Zsuzsanna, Tamási (HU)

 ( 541 )  AZDesign

 ( 511 )  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 )  234.326

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 02858

 ( 220 )  2020.09.24.

 ( 732 )  Lotus fragrances Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Skysure

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  234.405

 ( 151 )  2021.05.20.

 ( 210 )  M 20 03316

 ( 220 )  2020.11.04.

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  Földes Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Sága Csirkefánk

 ( 511 )   29    Hús; baromfihús.

 ( 111 )  234.406

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 01797

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  MURANY Distillery Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borokból készült brandy.

 ( 111 )  234.415

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 20 03868

 ( 220 )  2020.12.16.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  NITESOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  234.426

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03093

 ( 220 )  2020.10.15.

 ( 732 )  Perényi Zoltán Gábor, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Gulyás & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 berendezések.

 ( 111 )  234.427

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 01340

 ( 220 )  2020.05.18.

 ( 732 )  Dr. Rábai Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pásztor Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

  44    Fogorvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  234.428

 ( 151 )  2021.05.26.

 ( 210 )  M 20 03094

 ( 220 )  2020.10.15.

 ( 732 )  Royal Borház Európa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 )  Tékitízi

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos borok; asztali borok;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 11. szám, 2021.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1466



bor alapú italok; bort tartalmazó italok (fröccsök); csendes borok; desszertborok; édes borok; eredetmegjelöléssel

védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt borok; főzőbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített

 borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.

 ( 111 )  234.429

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03095

 ( 220 )  2020.10.15.

 ( 732 )  Penelli Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Buzsák (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosó- és tisztítószerek; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati

használatra; permetes tisztítószerek textil tisztításra; permetezhető tisztítószerek háztartási használatra;

tisztítószerek; tisztítószerek háztartási használatra; tisztítószerek háztartási célú felhasználásra; tisztítószerek

 háztartási célokra; tisztítószerek járművekhez.

 ( 111 )  234.430

 ( 151 )  2021.05.26.

 ( 210 )  M 20 03096

 ( 220 )  2020.10.15.

 ( 732 )  Hajnóczy Soma, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Társasjátékok; kérdéskészletek társasjátékokhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; játéktáblák gyűjthető

 kártyajátékokhoz; egységenként árusított felszerelés kártyajátékokhoz.

 ( 111 )  234.431

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 19 03118

 ( 220 )  2019.10.09.

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TesztKlub

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

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

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

 ( 111 )  234.432

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 02796

 ( 220 )  2020.09.19.

 ( 732 )  Szabó Tibor, Kaposvár (HU)
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 ( 541 )  Platán Presszó

 ( 511 )   43    Vendéglátás; vendéglátóipar.

 ( 111 )  234.433

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 02801

 ( 220 )  2020.09.21.

 ( 732 )  Diamond Congress Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Zsuzsanna Eszter, Budapest

 ( 541 )  e-Vent.Space

 ( 511 )   38    Elektronikus konferenciaszolgáltatások megszervezése [biztosítása].

 41    Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása;

képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; közösségi kulturális rendezvények szervezése; különleges

rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; kulturális célú rendezvények szervezése; oktatási

rendezvények lebonyolítása; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális rendezvények

szervezése és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szabadidős

rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése;

kereskedelemmel kapcsolatos konferenciák rendezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák

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

konferenciák szervezése; konferenciaszolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák és szimpóziumok szervezése az orvostudomány területén; konferenciák, kiállítások és versenyek

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

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

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

rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kulturális célú

gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése;

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

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

oktatási konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szakképzéssel kapcsolatos

konferenciák szervezése; szemináriumok és konferenciák rendezése; találkozók és konferenciák szervezése; üzleti

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

 szervezése.

 ( 111 )  234.434

 ( 151 )  2021.05.26.

 ( 210 )  M 20 02803

 ( 220 )  2020.09.21.

 ( 732 )  Intel Corporation, Santa Clara (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépek; hordozható számítógépek; memórialapok számítógépekbe; számítógépes hardver; integrált

áramkörök; integrált áramköri memóriák; integrált áramköri chipek; lapkakészletek (chipkészletek); félvezető

processzorok; félvezető processzorchipek; félvezető chipek; mikroprocesszorok; nyomtatott áramköri kártyák;

elektronikus áramköri táblák; számítógépes alaplapok; számítógép memória eszközök; számítógépes operációs

rendszerek; mikroellenőrzők; adatprocesszorok; központi feldolgozó egységek (CPU); félvezető memóriák;

szoftveresen programozható mikroprocesszorok; digitális és optikai mikroprocesszorok; digitális és optikai adat-
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és jelfeldolgozó processzorok; videókártyák; audiokártyák; audio-videó kártyák; grafikus videógyorsítók;

multimédiás gyorsító egységek; videóprocesszorok; videóprocesszor áramköri kártyák; processzor-kockák és

-tokok; kártyák, lemezek, szalagok, vezetékek, felvételek, microchipek és elektronikus áramkörök, amelyek mind

adatok rögzítésére és továbbítására szolgálnak; modemek; berendezések és készülékek, mindezek adatok

feldolgozására, tárolására, visszakeresésére, továbbítására, megjelenítésére, bevitelére, kivételére, tömörítésére,

kitömörítésére, módosítására, sugárzására és kinyomtatására; számítógépes beviteli és kiviteli eszközök;

munkaállomások; adattárolók; tároló berendezés; biztonsági rendszerek számítógépes hardverekhez és

szoftverekhez; elektronikus chip-készlet (elektronikus sorozatchipek); alkatrészek számítógépekhez és nyomtatott

áramkörökhöz; hanggyorsítók; hang-, adat-, kép- és videógyorsítók; memóriarendszerek számítógépekhez;

kábelek és adapterek; számítógépes terminálok és ezekkel együtt használatos nyomtatók; videókijelző egységek;

telekommunikációs berendezések és műszerek; kamerák; számítógépes hardverek számítástechnikához;

számítógépes hardverek számítástechnikához globális és helyi hálózaton keresztül; számítógépes hardverek

felhőalapú számítástechnikához; számítógépes hardverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű

számítástechnikai szolgáltatáshoz; számítógépes hardverek biztonságos számítógépes környezet biztosításához;

számítógépes hálózati hardverek; számítógépes kommunikációs szerverek; számítógépes hardverek biztonságos

felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes szoftverek számítástechnikához; számítógépes

szoftverek felhőalapú számítástechnikához; számítógépes szoftverek számítástechnikához globális és helyi

hálózaton keresztül; számítógépes szoftverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai

szolgáltatáshoz; számítógép memória hardverek; számítógépes szoftverek biztonságos számítástechnikai hálózat

biztosításához; számítógépes szoftverek biztonságos felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához;

számítógépes operációs rendszer szoftver; számítógépes rendszerbővítmények, rendszereszközök és

segédprogramok a személyi számítógépek, hálózatok, távközlési berendezések és globális számítógépes hálózati

alkalmazások összekapcsolására szolgáló alkalmazásszoftverek területén; számítógépes hardverek és szoftverek

adatok valós idejű átvitelének, továbbításának, fogadásának, feldolgozásának és digitalizálásának javításához és

biztosításához; számítógépes hálózati adapterek; számítógépes hálózati vezérlők; számítógépes hálózati interfész

eszközök; számítógépes hálózati csomópontok (hub-ok), kapcsolók és router-ek; mikrovezérlők tárgyak internete

(IoT) használatára alkalmas eszközökhöz; letölthető számítógépes szoftverek tárgyak internete (IoT) használatára

alkalmas eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; letölthető számítógépes szoftverek mobil

tárgyak internete (IoT) használatára alkalmas mobil eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére;

számítógépes hardverek és szoftverek helyi és nagy kiterjedésű számítógépes hálózatok fejlesztéséhez,

karbantartásához és használatához; számítógépes hardverek és szoftverek interaktív audio-videó számítógépes

konferenciarendszerek fejlesztéséhez, karbantartásához és használatához; számítógépes hardverek és szoftverek

sugárzott videó-, hang- és digitális adatjelek fogadásához, megjelenítéséhez és használatához; elektronikus

vezérlőeszközök számítógépeknek és globális számítógépes és távközlési hálózatoknak televíziós és kábeles

műsorszórással és felszerelésekkel történő illesztésére és vezérlésére; router-ek; csomópontok (hub-ok);

szerverek; kapcsolók; integrált áramkörök tesztelésére és programozására szolgáló berendezések; perifériás

memóriaberendezések és -eszközök; félvezető berendezések; számítógépes hardverek és szoftverek helyi

hálózatokhoz (LAN), virtuális magánhálózatokhoz (VPN), nagy kiterjedésű hálózatokhoz (WAN) és globális

számítógépes hálózatokhoz történő távoli hozzáférés és ezekkel történő kommunikáció létrehozásához,

elősegítéséhez és kezeléséhez; router-ek, kapcsolók, csomópontok (hub-ok) és szerver operációs szoftverek;

számítógépes szoftvereszközök harmadik fél szoftveralkalmazásainak elősegítésére; számítógépes hardverek és

szoftverek vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz; letölthető elektronikus kiadványok elektronikus eszközök,

félvezetők, valamint integrált elektronikus berendezések és eszközök, számítógépek, távközlési eszközök,

szórakoztatás, telefontechnika, illetve vezetékes és vezeték nélküli távközlési eszközök területén; számítógépes

hardverek gépi látáshoz, gépi tanuláshoz, mélytanuláshoz (deep learning), mesterséges intelligenciához,

természetes nyelv feldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez való használatra; számítógépes

szoftverek gépi tanuláshoz, adatlekéréshez és adatelemzéshez; számítógépes szoftverek kognitív informatikához,

mély tanuláshoz (deep learning) és mesterséges intelligenciához; számítógépes szoftverplatform kognitív
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informatikához; számítógépes szoftverek adatok grafikus megjelenítéséhez; mintafelismerő számítógépes

szoftverek; számítógépes szoftverek adatbányászathoz; számítógépes látást biztosító szoftverek digitális képek

fogadásához, feldolgozásához, elemzéséhez és értelmezéséhez, valamint vizuális adatok kinyeréséhez;

számítógépes szoftverfejlesztő készletek; számítógépes szoftverfejlesztő készletek számítógépes látáshoz, gépi

tanuláshoz, mély tanuláshoz (deep learning), mesterséges intelligenciához, természetes nyelv feldolgozásához,

tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; letölthető és rögzített látást biztosító szoftverek, melyek mesterséges

intelligenciát használnak adatok megtekintéséhez és értelmezéséhez, hardverekhez való csatlakoztatásához, és a

felhőben lévő adatok tárolásához, kezeléséhez és feldolgozásához; számítógépes hardverek és szoftverek hangok,

képek, grafikák és adatok rögzítéséhez, feldolgozásához, vételéhez, másolásához, továbbításához, módosításához,

tömörítéséhez, kitömörítéséhez, közvetítéséhez, egyesítéséhez és javításához; algoritmus-szoftverprogramok

számítógépek működtetéséhez és vezérléséhez; számítógépes hardverek és szoftverek audio- és videógrafikus

információk valós idejű átvitelének, továbbításának, fogadásának, feldolgozásának és digitalizálásának

javításához és biztosításához; letölthető és rögzített számítógépes szoftverek globális helymeghatározó rendszer

(GPS) adatok összegyűjtéséhez, összeállításához, feldolgozásához, átviteléhez és terjesztéséhez rögzített, mobil és

kézi eszközökön való használatra; közúti, földrajzi, térkép-, menetrendszerű tömegközlekedésre,

tömegközlekedési járatokra és tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó, tömegközlekedési menetrendeket és

indulási időpontokat, valamint egyéb tömegközlekedési információkat tartalmazó, számítógépes hordozón

rögzített elektronikus adatbázisok; útvonalak tervezésére és megjelenítésére szolgáló navigációs szoftverek;

interaktív digitálistérkép-megjelenítéseket, interaktív útmutatókat és a felhasználó által létrehozott információkat

tartalmazó tömegközlekedési navigációs rendszer; tömegközlekedési, navigációs, földrajzi, térkép- és utazási

információk lekérdezésére és megjelenítésére szolgáló interaktív közösségi számítógépes szoftverek;

tömegközlekedési információk, térképészeti, navigációs, forgalmi, útvonal- és érdeklődésre számot tartó helyekre

(POI-k) vonatkozó információk távközlési hálózatokra, mobiltelefonokra, navigációs eszközökre és egyéb mobil

és kézi eszközökre történő továbbítását lehetővé tevő interaktív közösségi számítógépes szoftverek; interaktív

közösségi számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók közötti információcserét;

számítógépek és számítógép által működtetett rendszerek önvezető járművekhez, járművezetői támogatással

ellátott járművekhez és csatlakozó járművekhez, pilóta nélküli légiközlekedési eszközökhöz és drónokhoz;

interaktív kijelzőket, vezérlőrendszereket és vezérlőeszközöket, figyelmeztető rendszereket, összeköttetéseket,

fedélzeti számítógépeket és globális helymeghatározó rendszereket (GPS-eket) tartalmazó számítógépes hardver-

és szoftverplatformok járművekhez, csatlakozó járművekhez, önvezető és vezető nélküli járművekhez;

többkamerás rendszerek járművekhez; adat- vagy képátvitelt biztosító globális helymeghatározó rendszer (GPS)

alapú navigációs és irányítóeszközök, globális helymeghatározó rendszer (GPS) alapú nyomkövető eszközök,

globális helymeghatározó rendszer (GPS) alapú térkép-megjelenítő és útvonaltervező eszközök, videofelvevő és

vezeték nélküli kommunikációs hálózati eszközök járművekhez; számítógépes szoftveralkalmazások digitális

virtuális ügynökökhöz, prediktív rendszerekhez, gépi tanuláshoz, kognitív folyamatok automatizálásához,

mintafelismeréshez, karakterfelismeréshez, vizuális számítógépes alkalmazásokhoz, tudásvirtualizációhoz,

robotikához, drónokhoz és vezető nélküli járművekhez; számítógépes szoftver- és hardveralkalmazások járművek

automatikus irányításához; járművek automatikus irányítását, önálló irányítását, navigációját, járművezetői

támogatással működtetett járművek vezetését és járművek önvezetését szolgáló számítógépes szoftver- és

hardveralkalmazások; járműkövetés és járműfigyelés céljára szolgáló számítógépes szoftverekből és

számítógépes hardverekből, érzékelőkből, jeladókból, vevőkészülékekből és globális helymeghatározó műholdas

 vevőkészülékekből álló járműkövető eszközök.

 42    Online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása gépi tanuláshoz, adatbányászathoz,

adatlekéréshez és adatelemzéshez; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kognitív

informatikához, mély tanuláshoz és mesterséges intelligenciához; nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása adatlekéréshez és adatelemzéshez; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása adatbányászathoz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kognitív

informatikához, mély tanuláshoz és mesterséges intelligenciához; információk keresése és lekérdezése
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számítógép hálózatokban mások részére; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen online, nem letölthető

szoftverek, alkalmazás-programozási interfész (API) szoftverek és szoftveralkalmazások (widget-ek) ideiglenes

használatának biztosítása gépi tanuláshoz, adatbányászathoz, adatlekéréshez és adatelemzéshez; online, nem

letölthető számítógépes látást biztosító szoftverek biztosítása digitális képek fogadásához, feldolgozásához,

elemzéséhez és értelmezéséhez, valamint vizuális adatok kinyeréséhez; online, nem letölthető számítógépes

szoftverfejlesztő készletek biztosítása; online, nem letölthető számítógépes szoftverfejlesztő készletek biztosítása

számítógépes látáshoz, gépi tanuláshoz, mély tanuláshoz, mesterséges intelligenciához, természetes nyelv

feldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; online, nem letölthető számítógépes látást biztosító

szoftverek biztosítása, melyek mesterséges intelligenciát használnak adatok megtekintéséhez és értelmezéséhez,

hardverekhez való csatlakoztatáshoz, valamint a felhőben lévő adatok tárolásához, kezeléséhez és

feldolgozásához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek felhőalapú számítástechnikai

kapacitások és információtechnológiai (IT) szolgáltatások, számítástechnika, valamint felhőalapú

számítástechnika biztosítására szolgáló szoftvereket tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű

szolgáltatások, melyek globális és helyi hálózaton keresztüli számítástechnikai szolgáltatások (computing)

használatára szolgáló szoftvereket tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek

alkalmazások (applikációk) vállalati rendszerekkel és eszközökkel történő összekapcsolásához használatos

szoftverfejlesztő platformot tartalmaznak; szoftvertanácsadás és tájékoztatás biztosítása szoftverrel mint

szolgáltatással kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek alacsony

válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatások biztosítására használatos szoftvereket

tartalmaznak; számítógépes szoftverszolgáltatások számítástechnikai kapacitások biztosításához

alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, melyek

alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatásokhoz, információtechnológiai (IT)

szolgáltatásokhoz, illetve globális és helyi hálózaton keresztül használatos számítástechnikai szolgáltatásokhoz

tartalmaznak szoftvereket; számítógépes szoftverszolgáltatások felhőalapú számítástechnikai kapacitások

biztosításához alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; szolgáltatások, melyek lehetővé teszik

alkalmazások (applikációk) online hálózaton keresztül történő alkalmazását; elemzéseket, gyorsítótárolóban való

rögzítést (caching), számításokat, valamint forgalom útvonalválasztását (traffic routing) biztosító szolgáltatások;

szolgáltatások biztonságos és megbízható számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes hardver- és

szoftvertanácsadási szolgáltatások biztosítása felhőalapú környezet fejlesztésének területén, alkalmazások

különböző platformokon és csatlakoztatott eszközökön keresztüli integrálásával; számítógépes szolgáltatások,

nevezetesen számítógépes hálózatokon elérhető információk, weboldalak és források számítógépes hálózat alapú

indexeinek létrehozása; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása tárgyak

internete (IoT) használatára alkalmas eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; online, nem

letölthető számítógépes szoftverek biztosítása tárgyak internete (IoT) használatára alkalmas eszközök

csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); konzultációs szolgáltatások

számítógépek és vezeték nélküli számítástechnikai szolgáltatások területén; számítógépes hálózatkezelési

szolgáltatások, nevezetesen hálózati rendszerek megfigyelése műszaki célokra; internetes tárhelyszolgáltatás

digitális tartalom számára; számítógépes hálózatmegfigyelési szolgáltatások, nevezetesen információk biztosítása

a számítógépes hálózatok működtetésének terén; webes szoftverek testreszabása és számítógépes felhasználói

felületek tervezése mások számára; fejlesztési, tervezési és tanácsadási szolgáltatások számítógépekhez;

szabványok tervezése és fejlesztése mások számára számítógépes szoftverek, számítógépes hardverek és

távközlési felszerelések tervezése és megvalósítása terén; számítógépes projektmenedzsmenttel kapcsolatos

információk biztosítása vevőknek és szakembereknek; online szoftver mint szolgáltatás biztosítása globális

helymeghatározó rendszer (GPS) adatok összegyűjtéséhez, összeállításához, feldolgozásához, átviteléhez és

terjesztéséhez; online, nem letölthető szoftverek biztosítása, mely szoftverek közúti, földrajzi, térkép-,

tömegközlekedésre, tömegközlekedési járatokra, tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó információkat,

tömegközlekedési menetrendeket és indulási időpontokat, valamint egyéb tömegközlekedési információkat

tartalmaznak; online, nem letölthető navigációs szoftverek biztosítása útvonalak kiszámítására és megjelenítésére,
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valamint tömegközlekedési navigációs rendszer, térkép és utazási információk megosztására; online, nem

letölthető számítógépes szoftverek biztosítása, mely szoftverek lehetővé teszik tömegközlekedési információk,

térképészeti, navigációs, forgalmi, útvonal- és érdeklődésre számot tartó helyekre (POI-k) vonatkozó információk

megosztását; interaktív közösségi számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók közötti

információcserét; online szoftver mint szolgáltatás biztosítása járművek automatikus irányításához, önálló

irányításához, navigációjához, járművezetői támogatással működtetett járművek vezetéséhez és járművek

 önvezetéséhez.

 ( 111 )  234.436

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03325

 ( 220 )  2020.11.05.

 ( 732 )  ANILIN Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Klór uszodákhoz, medencékhez; vízkezelő vegyszerek uszodákban és gyógyfürdőkben történő használatra;

 vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra.

 5    Fertőtlenítők úszómedencékhez.

 ( 111 )  234.437

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03326

 ( 220 )  2020.11.05.

 ( 732 )  Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Sebők M. Andrea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

 ( 111 )  234.438

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03331

 ( 220 )  2020.11.05.

 ( 732 )  Szalai Dóra, Vác (HU)

 Szalai Katalin Judit, Budapest (HU)

 Váry Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrászsütemények; marcipán; pralinék; fagylaltok; canelé; macaron; sorbet-k.
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  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermek; kávéházak.

 ( 111 )  234.439

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03469

 ( 220 )  2020.11.13.

 ( 732 )  Greenturf Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Minden pályán otthon vagyunk!

 ( 511 )  17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

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

 gázfúrás.

 ( 111 )  234.440

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 02798

 ( 220 )  2020.09.20.

 ( 732 )  Keramix Hungary Kft., Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Lámpák; lámpák elektromos berendezésekhez; LED-lámpák; megvilágító lámpák projektorokhoz;

mennyezeti világítás [lámpák]; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; LED-es lámpatestek, fényforrások;

 elektromos lámpák; felfelé világító lámpák; világítótestek, lámpatestek; vészjelző lámpák.

 ( 111 )  234.441

 ( 151 )  2021.05.26.

 ( 210 )  M 20 02799

 ( 220 )  2020.09.20.

 ( 732 )  Keramix Hungary Kft., Érd (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  4    Lámpabelek.

9    Bűvös lámpák [laterna magica]; elektronikus előtétek LED lámpákhoz és lámpatestekhez; figyelmeztető

fények, lámpák [jelzőfények]; figyelmeztető fények, lámpák [villogó jelzőfények]; figyelmeztető lámpák

járművekhez; figyelmeztető lámpák műszerfalra; jelzőlámpák, jeladó lámpák; kijelző lámpák kapcsolótáblákhoz;

 mozgásérzékelők biztonsági lámpákhoz; optikai lámpák; villogó lámpák [figyelmeztető jelzőfények].

 11    Akváriumlámpák; asztali lámpák; asztali lámpákhoz való lámpaernyők; belső lámpák hűtőszekrényekhez;

biztonsági lámpák; csíraölő lámpák a levegő tisztításához; éjjeli lámpák; elektromos kisülő lámpák; elektromos

lámpák; elektromos lámpák beltéri világításhoz; elektromos lámpák kültéri világításhoz; elektromos ünnepi

lámpák, világítások; ellenőrző lámpák; felfelé világító lámpák; felfüggesztett sínek [nem elektromos] elektromos

lámpatestekhez; földre telepíthető, felfelé világító építészeti lámpák; hajlékony, flexibilis lámpák; hordozható

lámpák [világításhoz]; íróasztal lámpák; íróasztali lámpák; ívlámpák [lámpatestek]; kerti, kültéri LED lámpák;

kerti lámpák; kiemelő megvilágításra használt lámpák beltéri használatra; kihúzható állvánnyal ellátott lámpák;

kültéri lámpák; laboratóriumi lámpák; lámpaakasztók; lámpaburkolatok; lámpaállványok; lámpaernyők;

lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpák elektromos berendezésekhez; lámpák felszerelésére kialakított alapok,

talpak; lámpaoszlopok; lámpaoszlopok [utcai]; lámpák mosdóállványokhoz; lámpák kültéri használatra; lámpák
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kottatartókhoz; lámpák járművekhez; lámpások világításra; lámpások, világítótestek; lámpatalpak; lámpatestek,

burkolatok és ernyők világításhoz; lámpatestek sínes világításhoz; LED-es biztonsági lámpák; LED-es

lámpatestek, fényforrások; LED-lámpák; megvilágító lámpák projektorokhoz; mélysugárzók, mélysugárzó

lámpák; mennyezeti világítás [lámpák]; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; mozgásérzékelő biztonsági

lámpák; mutató lámpák [zseblámpák]; nagy intenzitású kisülési lámpatestek, lámpák; napelemes lámpák;

napelemmel működő lámpák; napenergiával működő lámpák; projektor lámpák; reflektor lámpák; rendszámtábla

lámpák; sínes lámpák [világító eszközök]; stroboszkópos lámpák [dekoratív]; száloptikás lámpatestek; szűrők

lámpákhoz; szerelvények lámpákhoz; talapzatos lámpák; talpak, alapok nem elektromos lámpákhoz; ultraibolya

lámpák, nem gyógyászati használatra; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; terápiás lámpák, nem

gyógyászati célokra; üvegburák lámpákhoz; üzemi lámpák hajókra; vészjelző lámpák; vészvilágítási lámpák;

 világítótestek, lámpatestek; víz alatti LED lámpák; zseblámpák [kézi lámpák].

  37    Figyelmeztető lámpák bérbeadása, kölcsönzése.

 ( 111 )  234.442

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03160

 ( 220 )  2020.10.21.

 ( 732 )  Kovács Zsolt, Nagykáta (HU)

 ( 740 )  Dr. Ujvári Tamás Ügyvédi Iroda, dr. Ujvári Tamás, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  234.443

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03475

 ( 220 )  2020.11.16.

 ( 732 )  Testem-Lelkem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Szendrő-Németh Tamás, Szombathely

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Fitnesz gépek.

 41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

 sportlétesítmények üzemeltetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés].
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 ( 111 )  234.444

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03393

 ( 220 )  2020.11.11.

 ( 732 )  Pusztai Tünde Csilla, Cserkút (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Mária Ügyvédi Iroda, Pécs

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  234.445

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03385

 ( 220 )  2020.11.10.

 ( 732 )  König László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  234.446

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03384

 ( 220 )  2020.11.10.

 ( 732 )  Vajer András, Verőce (HU)

 ( 740 )  Andrási & Hegedűs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Utazásszervezés, túraszervezés; túraszervezés és kivitelezés; városnéző túrák szervezése, lebonyolítása;

 kirándulások, egynapos utak és városnéző túrák szervezése; túrák szervezése és foglalása.

 ( 111 )  234.447

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 01772

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  KETO Cont

 ( 511 ) 5    Tesztcsíkok és reagens csíkok orvosi, egészségügyi és dietetikus célokra szolgáló készülékekhez és
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 műszerekhez; tesztcsíkok és reagens csíkok egyéni ketonszintmérő készülékekhez.

 10    Orvosi, egészségügyi és dietetikus célokra szolgáló készülékek és műszerek; egyéni ketonszintmérő

 készülékek.

 44    Orvosi, egészségügyi és dietetikus szolgáltatások; on-line egészségügyi és dietetikus naplókkal kapcsolatos

 szolgáltatások.

 ( 111 )  234.448

 ( 151 )  2021.05.21.

 ( 210 )  M 20 03724

 ( 220 )  2020.12.04.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  234.450

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 20 03296

 ( 220 )  2020.11.04.

 ( 732 )  Milanovich Attila József, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  234.452

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 20 01620

 ( 220 )  2020.06.08.

 ( 732 )  Nanton Nutraceuticals Ltd., Nanton, Alberta (CA)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Rózsagyökér-tartalmú gyógynövényes táplálék-kiegészítők szívószál, kapszula és ital formájában.

 ( 111 )  234.454

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 20 03044

 ( 220 )  2020.10.12.

 ( 732 )  Első Alba Holding Kft., Cece (HU)

 ( 740 )  Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cecei Barbár

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok, árpabor [sör], citromos sör [shandy], komlókivonatok sör előállításához, malátacefre,

 malátasör, söralapú koktélok, sörbetek [italok], sörcefre, sörök.

 ( 111 )  234.455
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 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 20 03229

 ( 220 )  2020.10.29.

 ( 732 )  DIAMOND Quest Ltd., OMC Chambers, Road Town, Tortola (VG)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák; cigaretták; cigarettásdobozok; cigaretta filterek; cigarettaszipkák;

 cigarettapapír; cigarettatartók; szopókák cigarettaszipkákhoz; pipák; szivarkák; szivarok; hamutartók; öngyújtók.

 ( 111 )  234.456

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 20 03416

 ( 220 )  2020.11.12.

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

  

( 546 )

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

 parányok.

 ( 111 )  234.457

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 20 03417

 ( 220 )  2020.11.12.

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

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kalena

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek: ékszerek értékesítése online kereskedelem útján; webáruház.

 ( 111 )  234.458

 ( 151 )  2021.05.25.

 ( 210 )  M 20 03418

 ( 220 )  2020.11.12.

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

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, ékszerek értékesítése online kereskedelem útján, webáruház.

 ( 111 )  234.459

 ( 151 )  2021.05.26.

 ( 210 )  M 20 03608

 ( 220 )  2020.11.24.

 ( 732 )  Bódi-Oroszi Éva, Gyál (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  3D BELLY BABY

 ( 511 )   45    Személyre szabott ajándéktárgyak, dísztárgyak készítése.

 ( 111 )  234.460

 ( 151 )  2021.05.26.
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 ( 210 )  M 20 03604

 ( 220 )  2020.11.24.

 ( 732 )  Kecsmárik Gusztáv, Budapest (HU)

 ( 541 )  Rapid Ingatlan

 ( 511 )  36    Épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületkomplexumokkal kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; föld ingatlan kezelés; föld ingatlan kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás;

időmegosztásos ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások; időmegosztásos ingatlanok kezelése; ingatlan

adminisztráció; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások;

ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlanirodák [apartmanok];

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák

szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanmenedzsment; ingatlannal és telekkel kapcsolatos

ingatlanügyi tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és

szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok kiválasztása és

megvásárlása [mások megbízásából]; ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanok vásárlása [mások

számára]; ingatlanok vásárlása mások nevében; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás;

ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokkal

kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos alkuszi szolgáltatások;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanszerzéshez

kapcsolódó kutatási szolgáltatások; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantulajdon

vagyonkezelése; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások;

ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki tevékenység;

ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanügynökségek

szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan; ingatlanvagyonnal kapcsolatos információnyújtás;

ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése;

interneten keresztül történő ingatlanügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; ipari létesítményekkel kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi

ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési

szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakóingatlanokkal

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakótelepekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; szállások

kiadásával foglalkozó irodák (ingatlantulajdonok); tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;

tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; ügynökségek (ingatlan -); ügynökségi

szolgáltatások ingatlan megbízásból történő eladásához; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási

szolgáltatások; ingatlanfedezetre kötött hitelmegállapodások ügyintézése; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; jelzáloggal, ingatlanteherrel kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanérték-becslés; ingatlan értékelés; ingatlan értékbecslés;

 ingatlanok értékbecslésével kapcsolatos tájékoztatás.

 37    Ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfelújítás; ingatlanok karbantartása; ingatlantakarítás;

 ingatlantulajdon renoválásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  234.461

 ( 151 )  2021.05.26.

 ( 210 )  M 20 03603

 ( 220 )  2020.11.24.

 ( 732 )  Rezsimentor Hungary Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  37    Építőipari szolgáltatások; építés, építkezések felügyelete, építési tanácsadói szolgáltatások; építkezési

projectekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; lakások napelemes áramellátó rendszereinek

üzembe helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; lakóházak

 felújítása; lakóházak korszerűsítése; lakóépületek energetikai felújítása.

 ( 111 )  234.462

 ( 151 )  2021.05.26.

 ( 210 )  M 20 03602

 ( 220 )  2020.11.24.

 ( 732 )  Kékesi Attila Zoltán, Ságújfalu (HU)

 ( 541 )  kékesgyöngye

 ( 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 )  234.463

 ( 151 )  2021.05.26.

 ( 210 )  M 20 03599

 ( 220 )  2020.11.24.

 ( 732 )  ÁR-TÉR-HERBAHÓD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fűszernövények; jeges tea; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok és levelek; teák (nem

 gyógyászati használatra).

 ( 111 )  234.464

 ( 151 )  2021.05.26.

 ( 210 )  M 20 03436

 ( 220 )  2020.11.13.

 ( 732 )  R&F International Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, Kehidakustány (HU)

 ( 740 )  dr. Csömöre Ákos, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, húsipari termékek, konzervek.

 ( 111 )  234.465

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03365

 ( 220 )  2020.11.09.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 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) (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 kulutrális 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, 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,
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varieté-előadások bemutatása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, videoszalagok

 vágása, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 111 )  234.466

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03172

 ( 220 )  2020.10.22.

 ( 732 )  Németh Krisztina, Tiszasziget (HU)

 Németh Tibor Zoltán, Tiszasziget (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Babák; babák, mint játékok; játékbabák, játékok; játék figurák; szövet játékok; húzós játékok; manipulatív

 játékok; kitömött játékok; oktató játékszerek; játékszerek gyermekeknek.

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

tartalmazó babacsörgő; rágókák babák számára; szobrok, kisplasztikák és művészeti alkotások, díszítések és

dekorációk; fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból; szobrok, kisplasztikák és

művészeti alkotások, díszítések és dekorációk; babák; babák, mint játékok; játékbabák; játékok; játékfigurák;

szövet játékok; húzós játékok; manipulatív játékok; kitömött játékok; oktató játékszerek; játékszerek

gyermekeknek; kendők [ruházat]; kendők [textil méteráruk]; arctörlő kendők, törölközők; ajándékkuponok,

 ajándékutalványok; ajándékutalványok.

 ( 111 )  234.467

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03504

 ( 220 )  2020.11.17.

 ( 732 )  "BORPALOTA" Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hauck Arvid, Budapest

 ( 541 )  DUBICZ

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszesitalok.

 43    Bárszolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások, vendéglátás.

 ( 111 )  234.468

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03651

 ( 220 )  2020.11.30.

 ( 732 )  S-OTTIMFOOD Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel

elvitelre árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

éttermi vendégek számára; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; elvitelre árusított

ételek szolgáltatása; ételkészítés; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

vendégek számára; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel

 elvitelre árusításához.

 ( 111 )  234.470

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03508

 ( 220 )  2020.11.17.

 ( 732 )  Vegacountry Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  PEGASUS

 ( 511 )   31    Gyümölcsök, déli gyümölcsök.

 ( 111 )  234.472

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03652

 ( 220 )  2020.11.30.

 ( 732 )  OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás,

szóró-ajándékozás, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések elektronikus médián és a világhálón

keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen,

zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobiltelefonokon

 keresztül.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások, áru- és

kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési

alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési hálózatokon keresztül

nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, gépjárműlízing; életjáradék- és

nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás),

utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajóbiztosítások, lakás- ingatlan és építkezési biztosítások,

műtárgybiztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet,

ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele; sport- és kulturális

 tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.
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 ( 111 )  234.473

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03665

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  Atlas Invest B.V., Aalsmeer (NL)

 ( 740 )  SBGK ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein

étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;

táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők,

tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők,

táplálékkiegészítők; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; karnitint

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; vitaminokat tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer

kiegészítők, táplálékkiegészítők; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők,

táplálékkiegészítők; glükozamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők;

aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők; súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; testsúlykontrollhoz használt

táplálékkiegészítők, élelmiszer kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; izom- és

tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában;

aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; vitamin kiegészítők; vitamin és ásványi anyag

kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi

táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők karnitinből;

glükózamin étrend-kiegészítők; kreatin étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrendkiegészítők; kondroitin

étrend-kiegészítők; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők, nem

gyógyászati használatra; kreatint tartalmazó étrendkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem

gyógyászati használatra; karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem

gyógyászati használatra; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,

nem gyógyászati használatra; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők,

táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; glükózamint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; aminosavakat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; protein

 csipszek mint étrend-kiegészítők.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; cukorkásdobozok; kézi keverőpalackok

[koktél shaker]; koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz; üvegáru italokhoz; cukortartók; ivópalackok;

tárolók, gyógyszeresdobozok kapszulák és vitaminok számára [nem gyógyászati célokra]; gyógyszeres dobozok

[nem gyógyászati célokra]; háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz;

adagolókanalak [háztartási vagy konyhai eszköz]; hordozható univerzális háztartási tárolóedények; italkeverők;

italkiöntők; italtartók; keverőgépek, nem elektromos, háztartási használatra; kulacsok [üresen]; kulacsok, üresen

árusítva; mixerek [nem elektromos]; mixerpalackok (üres); műanyag palackok; műanyag tölcsérek; nem

elektromos ételkeverők; nem elektromos ételkeverők, mixerek; palackok; poharak [ivóedények]; üresen árusított
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palackok; vizespalackok; kiöntők konyhai használatra; kis kancsók; kulacsok utazóknak; tisztítókefék

 sportfelszerelésekhez.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; nadrágok; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; bodyk (alsóruházat);

bőrruházat; magas szárú cipő felsőrészek; lábbelik; cipősarkak; cipőtalpbetétek; fém cipőkellékek; kapucnik mint

ruházat; csúszásgátlók lábbelikhez; dzsekik, mint ruházat; testnadrágok; szövetkabátok, felöltők; felsőruházat;

fülvédők (ruházat); fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák,

úszódresszek; úszósapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; futballcipők; fűzős bakancsok, csizmák; zoknitartók;

csípőszorítók; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; rövid ujjú ingek; fűzők (derékig érő); izzadságfelszívó

alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; hónaljvédők; kabátok, dzsekik; kamáslik [lábszárvédők]; cipőorrok;

sapkák; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk öltözködési célra; kézelők [ruházat]; kezeslábasok; köntösök,

pongyolák; kötöttáruk (ruházat); cipőfelsőrészek; lábszármelegítők; bokacsizmák; magas szárú lábbelik; tűzött

kabátok mint ruhaneműk; pulóverek; mellények; horgászmellények; melltartók; műbőr ruházat; muffok

(ruhaneműk); overallok, munkaruhák; ascot nyakkendők; hosszúnadrágok, nadrágok; nyakkendők; gallérvédők;

wetsuit ruhák vízisíeléshez; övek (ruhadarabok); papucsok; pizsamák; pólók; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők;

sapkák [fejfedők]; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú

cipők vagy szandálok; sportcipő; sportcipők, atlétacipők; trikók; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák,

barettek; szandálok; sport sild; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; talpak lábbelikhez; nadrágleszorítók, pantallók;

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; lovaglónadrágok; tornacipők; tornaruházat; egyujjas kesztyűk;

vállkendők, nagykendők; selyemövek, vállszalagok; vízhatlan, vízálló ruházat; zoknik; zuhanyzó sapkák;

férfipólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók férfiaknak; atlétatrikók férfiaknak; női pólók; atlétatrikók nőknek;

kapucnis felsők; rövidnadrágok, shortok; tornanadrágok; szövet rövidnadrágok férfiaknak; melegítő

rövidnadrágok férfiaknak; szövet rövidnadrágok nőknek; melegítő rövidnadrágok nőknek; melegítőnadrágok

férfiaknak; melegítőnadrágok nőknek; melegítőfelsők férfiaknak; melegítőfelsők nőknek; baseballsapkák;

tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik férfiaknak; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik nőknek; mezek,

sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; sportcipő; sportzokni; sportcipők; sportzoknik; sportsapkák; sportruházat;

sportkabátok; sportcsizmák, sportbakancsok; sportnadrágok; sportmellények; sportmelltartók; sportcipők,

atlétacipők; edzőcipők, sportcipők; nedvességfelszívó sportingek; ruházat sportoláshoz; fejpántok sportoláshoz;

nedvességfelszívó sportnadrágok; skortok [sportszoknyák]; nedvességfelszívó sportmelltartók; dzsekik

sportruházatként; sport felsők, topok; rövid ujjú sportingek; ujjatlan mezek, sportingek; sportruhák és -mezek;

magasított talpú sportcipők; sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sportcipőkre való bőrszegek; sport fejfedők

[kivéve sisakok]; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; melegítő felsők, sportos pulóverek; sport sapkák és

baseballsapkák; baseballsapka; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bokazoknik;

boksz-nadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; csuklómelegítők; csúszásgátló zoknik; csúszásgátlók lábbelikhez;

derékfűzők, gyógyfűzők; edző nadrág; edzőcipők; ellenzős sapkák; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőpapucsok;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőruhák,

úszódresszek; homlokpánt; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszúnadrágok; hőszigetelt ruházat;

időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat; izzadásgátló zoknik; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó

fejpántok; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó

csuklópántok; izzadtságszívó alsóneműk; izzasztó nadrágok; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek,

melegítőfelsők; kapucnis pulóverek; kapucnis fürdőköpenyek; karmelegítők [ruházat]; kendők fejre; kesztyűk;

lábbelik; lábszárvédők; lábszármelegítők; magas szárú lábbelik; melegítőfelsők; melegítőalsók; melegítő

nadrágok, tréningnadrágok; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok,

melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mezek; műbőr övek;

ökölvívócipők; nyomtatott pólók; pamut rövidnadrágok; papucsok; pólók; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek;

pulóverek, mezek; rövidnadrágok, shortok; rövidnadrágok, sortok; rövidnadrágok; rövid ujjú pólók; ruházati

cikkek; sapkák; sportzakók; steppelt mellények; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidő lábbelik; szabadidő

ruházat; szabadidőcipők; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; szabadidős ruházat;

térdmelegítők [ruházat]; thermo alsóruházat; tornacipők, edzőtermi cipők; tornacipők; tornanadrágok; tornaruhák;
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tornaruházat; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítőfelsők; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; trikók; ujjatlan

 kesztyűk; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan trikók; zoknik.

 28    Torna- és sporttermékek; testedző berendezések; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; súlyzók;

mellkas expanderek [edzőeszközök]; fitnesz gépek; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];

bokszzsákok [boxzsákok]; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; súlyemelőövek [sportcikkek]; edzőkesztyűk; derék

stabilizáló övek sportolási célra; sporttevékenységekhez kialakított karkötők; hevederek, gurtnik sportolási célra;

kötések sportolási célra; edzőkesztyűk sportolási célra; sportcikkek hordozására kialakított táskák; sportcikkek

hordozására alkalmas táskák; sportcikkek; sportjátékok; sportfelszerelés; ökölvédők [sportcikkek]; lábsúlyok

[sportcikkek]; alkarvédők [sportcikkek]; könyökvédők [sportcikkek]; térdvédők [sportcikkek]; sípcsontvédők

[sportcikkek]; védőpárnázat sportoláshoz; sípcsontvédők sportcélokra; padok sportoláshoz; kézvédők

sportoláshoz; arcmaszkok sportoláshoz; mellkasvédők sportoláshoz; vállpárnák sportoláshoz; testvédők

sportoláshoz; tenyérvédők sportoláshoz; hasvédők sportoláshoz; derékvédők sportoláshoz; kézfejvédők

sportoláshoz; lágyékvédők sportoláshoz; markolatok sportcikkekhez; játék sportfelszerelések; karvédők

[sportfelszerelések]; sportban használatos védőpárnák; lábfejvédők sportcélú használatra; sportcikkek és

felszerelések; súlyemelő övek [sportcikkek]; sportoláshoz használt térdvédők; sportoláshoz kialakított lábvédők;

edző felszerelések sportoláshoz; sportoláshoz használt torokvédők; sporttevékenységekhez kialakított karvédők;

kézkötések sportban való használatra; váll- és könyökvédők, rögzítők [sporttermékek]; kifejezetten sportoláshoz

való használatra gyártott kesztyűk; rázkódáscsillapító párnák, betétek sérülések ellen [sportcikkek]; sportoláshoz

 való kréta a jobb fogás érdekében.

 29    Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek;

proteint tartalmazó tejalapú italok; kreatint, tartalmazó tejalapú italok; karnitint tartalmazó tejalapú italok;

aminosavakat tartalmazó tejalapú italok; proteint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

kreatint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, állati eredetű, dúsított,

feldolgozott élelmiszerek; vitaminokat tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi

anyagokat tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, állati eredetű,

dúsított, feldolgozott élelmiszerek; glükózamint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

aminosavakat tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, állati eredetű

élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra; testsúly kontrollhoz

használt, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; izom- és tömegnövelő, állati eredetű élelmiszerkészítmények por, kapszula és tabletta formájában,

 nem gyógyászati használatra; tejturmix alapok.

 30    Kakaó és kávépótló szerek; fagylaltporok; kávé alapú italok; magas proteintartalmú gabonaszeletek;

palacsinták; pótkávé; pudingok; süteménypor; zab alapú ételek; proteinnel dúsított csokoládészeletek;

sporttevékenységhez csokoládészelet; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; glükóz étkezési használatra;

proteint tartalmazó, növényi eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kreatint tartalmazó, növényi eredetű,

dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, növényi eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

vitaminokat tartalmazó, növényi eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi anyagokat tartalmazó,

növényi eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, növényi eredetű, dúsított,

feldolgozott élelmiszerek; glükozamint tartalmazó, növényi eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

aminosavakat tartalmazó, növényi eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, növényi eredetű,

élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra; testsúlykontrollhoz

használt, növényi eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; izom- és tömegnövelő, növényi eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta

 formájában, nem gyógyászati használatra.

 32    Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); proteint tartalmazó

alkoholmentes italok; kreatint tartalmazó alkoholmentes italok; aminosavakat tartalmazó alkoholmentes italok;

karnitint tartalmazó alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú,

alkoholmentes italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra);
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azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok (nem gyógyászati használatra); sportitalok;

 elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási

szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export

ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];

közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketingszolgáltatások; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói szolgáltatások (kereskedelmi

támogatás); költségelemzés; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek írása;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs szolgáltatások; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók számára; vásárlási megrendelések

ügyintézése; online reklám- és marketingszolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; sportfelszerelésekkel,

sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és ruházattal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

sportfelszerelésekkel, sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és ruházattal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és

ruházattal kapcsolatos online kereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok kiskereskedelme; étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok nagykereskedelme;

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok online

kereskedelme; étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok

reklámozása; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás emberi

fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt élelmiszer-kiegészítők, tápértékkel rendelkező

adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, proteint tartalmazó

élelmiszer-kiegészítők, proteint tartalmazó táplálékkiegészítők, kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, kreatint

tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, kreatint tartalmazó táplálékkiegészítők, karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők,

karnitint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, karnitint tartalmazó táplálékkiegészítők, vitaminokat tartalmazó

étrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó táplálékkiegészítők,

ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, ásványi

anyagokat tartalmazó táplálékkiegészítők, kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, kondroitint tartalmazó

élelmiszer-kiegészítők, kondroitint tartalmazó táplálékkiegészítők, glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők,

glükózamint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, glükózamint tartalmazó táplálékkiegészítők, aminosavakat

tartalmazó étrend-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó

táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, sportolóknak szánt táplálékkiegészítők,

sportolóknak szánt étrend-kiegészítők, proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, proteint tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, kreatint tartalmazó

(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta
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formájában, kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por

vagy kapszula vagy tabletta formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat

tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

vitaminokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súly szabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy

tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők

por vagy kapszula vagy tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, kondroitint

tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, kondroitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrendkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában, kondroitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por

vagy kapszula vagy tabletta formájában, glükózamint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, glükózamint tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, glükózamint

tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy

kapszula vagy tabletta formájában, aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt

táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt

élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt

étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, izom és tömegnövelő táplálékkiegészítők por

vagy kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy

tabletta formájában, izom- és tömegnövelő étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

proteinalapú étrendkiegészítők, aminosavakból álló élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők,

ásványianyag alapú kiegészítők, vitaminok és vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi

élelmiszer-kiegészítők, karnitin alapú étrend-kiegészítők, glükóz alapú étrendkiegészítők, glükózamin alapú

étrend-kiegészítők, kondroitin készítmények, kondroitin alapú étrend-kiegészítők, kreatin alapú

étrend-kiegészítők, sportolóknak szánt protein, sportolóknak szánt kreatin alapú élelmiszerek [nem gyógyászati

használatra], sportolóknak szánt karnitin alapú élelmiszerek [nem gyógyászati használatra], sportolóknak szánt

vitamin alapú élelmiszerek [nem gyógyászati használatra], sportolóknak szánt ásványi anyag alapú élelmiszerek

[nem gyógyászati használatra], sportolóknak szánt kondroitin alapú élelmiszerek [nem gyógyászati használatra],

sportolóknak szánt glükózamin alapú élelmiszerek [nem gyógyászati használatra], sportolóknak szánt aminosav

alapú élelmiszerek [nem gyógyászati használatra], élelmiszerek melyek proteint tartalmaznak, élelmiszerek

melyek kreatint tartalmaznak, élelmiszerek melyek karnitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek vitaminokat

tartalmaznak, élelmiszerek melyek ásványi anyagokat tartalmaznak, élelmiszerek melyek kondroitint

tartalmaznak, élelmiszerek melyek glükózamint tartalmaznak, élelmiszerek melyek aminosavakat tartalmaznak,

protein alapú élelmiszerek, kreatin alapú élelmiszerek, karnitin alapú élelmiszerek, vitamin alapú élelmiszerek,

ásványianyag alapú élelmiszerek, aminosav alapú élelmiszerek, glükózamin alapú élelmiszerek, kondroitin alapú

élelmiszerek, proteint tartalmazó dúsított élelmiszerek, kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, karnitint

tartalmazó dúsított élelmiszerek, vitaminokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, ásványi anyagokat tartalmazó

dúsított élelmiszerek, kondroitint tartalmazó dúsított élelmiszerek, glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek,

aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek, proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, kreatint tartalmazó
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étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi

anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazó

étrendkiegészítők, aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők nem gyógyászati

használatra, táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra, súlyszabályozó élelmiszerkészítmények por vagy

kapszula vagy tabletta formájában [nem gyógyászati használatra], testsúlykontrollhoz használt

élelmiszer-készítmények por vagy kapszula vagy tabletta formájában [nem gyógyászati használatra], izom- és

tömegnövelő élelmiszer-készítmények por vagy kapszula vagy tabletta formájában [nem gyógyászati

használatra], tej és tejtermékek, tejsavó, proteines tej, szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra,

proteinalapú élelmiszerek, proteint tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek, kreatint tartalmazó tejalapú italok,

karnitint tartalmazó tejalapú italok, aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, szénhidrát alapú élelmiszerek,

proteint tartalmazó italok, kreatint tartalmazó italok, aminosavakat tartalmazó italok, karnitint tartalmazó italok,

vitaminokat tartalmazó italok, proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú italok, energiaitalok, koffeint

tartalmazó energiaitalok, energiaitalok [nem gyógyászati használatra], azonnal fogyasztható alkoholmentes

italtermékek, izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok [nem gyógyászati használatra],

edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, cukorkásdobozok, kézi keverőpalackok [koktél shaker],

koktélkeverők, csészék, ivópalackok sportoláshoz, üvegáru italokhoz, cukortartók, ivópalackok, tárolók és

gyógyszeresdobozok kapszulák és vitaminok számára [nem gyógyászati célokra], gyógyszeres dobozok [nem

gyógyászati célokra], háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz,

adagolókanalak [háztartási vagy konyhai eszköz], hordozható univerzális háztartási tárolóedények, italkeverők,

italkiöntők, italtartók, keverőgépek (nem elektromos) háztartási használatra, kulacsok [üresen], kulacsok üresen

árusítva, mixerek [nem elektromos], mixerpalackok (üres), műanyag palackok, műanyag tölcsérek, nem

elektromos ételkeverők, nem elektromos ételkeverők (mixerek), palackok, poharak [ivóedények], üresen árusított

palackok, vizespalackok, ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák,

sportcipő, sportzokni, sportcipők, sportsapkák, sportruházat, sportkabátok, sportcsizmák, sportbakancsok,

sportnadrágok, sportmellények, sportmelltartók, atlétacipők, edzőcipők, sportcipők, nedvességfelszívó sportingek,

ruházat sportoláshoz, fejpántok sportoláshoz, nedvességfelszívó sportnadrágok, skortok [sport szoknyák],

nedvességfelszívó sportmelltartók, dzsekik sportruházatként, sport felsők (topok), rövid ujjú sportingek, ujjatlan

mezek, sportingek, sportruhák és -mezek, magasított talpú sportcipők, sportruházat [kivéve golfkesztyűk],

sportcipőkre való bőrszegek, sport fejfedők [kivéve sisakok], edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok,

melegítő felsők, sportos pulóverek, sport sapkák és baseball sapkák, baseball sapka, bő szárú rövidnadrágok, bő

szárú szabadidős nadrágok, bokazoknik, boksz-nadrágok, bőrövek, bőrövek [ruházat], csuklómelegítők,

csúszásgátló zoknik, csúszásgátlók lábbelikhez, derékfűzők, gyógyfűzők, edző nadrág, edzőcipők, ellenzős

sapkák, fürdőnadrágok (bermudák), fürdőpapucsok, fürdőnadrágok (úszónadrágok), fürdőruhák (fürdődresszek),

fürdőköpenyek, fürdőköntösök, fürdőruhák (úszódresszek), homlokpánt, hosszú ujjú alsóingek, hosszú ujjú

pulóverek, hosszúnadrágok, hőszigetelt ruházat, időjárásálló felsőruházat, időjárásálló ruházat, izzadásgátló

zoknik, izzadságelnyelő fejpántok, izzadságfelfogó fejpántok, izzadságfelszívó alsóruházat, izzadságfelszívó

harisnyák, izzadságfelszívó zoknik, izzadtság felszívó csuklópántok, izzadtságszívó alsóneműk, izzasztó

nadrágok, kapucnis felsők, kapucnis pulóverek (melegítőfelsők), kapucnis pulóverek, kapucnis fürdőköpenyek,

karmelegítők [ruházat], kendők fejre, kesztyűk, lábbelik, lábszárvédők, lábszármelegítők, magas szárú lábbelik,

melegítőfelsők, melegítőalsók, melegítő nadrágok, tréning nadrágok, melegítőfelsők, melegítőnadrág,

melegítőnadrágok [ruházat], mezek, műbőr övek, ökölvívócipők, nyomtatott pólók, pamut rövidnadrágok,

papucsok, pólók, pufi kabátok (dzsekik), pulóverek, pulóverek (mezek), rövidnadrágok (shortok), rövidnadrágok

(sortok), rövidnadrágok, rövid ujjú pólók, sapkák, sportzakók, steppelt mellények, szabadidő együttesek

[ruházat], szabadidő lábbelik, szabadidő ruházat, szabadidőcipők, szabadidőfelsők (melegítőfelsők), szabadidős

nadrágok, szabadidős ruházat, térdmelegítők [ruházat], thermo alsóruházat, tornacipők (edzőtermi cipők),

tornacipők, tornanadrágok, tornaruhák, tornaruházat, tréningalsók, tréningruha felsők (melegítőfelsők), trikók,

ujjatlan kesztyűk, ujjatlan pólók, (trikók), ujjatlan trikók; zoknik, torna- és sporttermékek, testedző berendezések,

ökölvívó kesztyűk [boxkesztyűk], súlyzók, mellkas expanderek [edzőeszközök], fitnesz gépek, védőpárnázatok,
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védőtömések [sportruházat részei], bokszzsákok [boxzsákok], álló edzőkerékpárok (szobabiciklik), súlyemelő

övek [sportcikkek], edzőkesztyűk, derék stabilizáló övek sportolási célra, sporttevékenységekhez kialakított

karkötők, hevederek, gurtnik sportolási célra, kötések sportolási célra, edzőkesztyűk sportolási célra, sportcikkek

hordozására kialakított táskák, sportcikkek hordozására alkalmas táskák, sportcikkek, sportjátékok,

sportfelszerelés, ökölvédők [sportcikkek], lábsúlyok [sportcikkek], alkarvédők [sportcikkek], könyökvédők

[sportcikkek], térdvédők [sportcikkek], sípcsontvédők [sportcikkek], védőpárnázat sportoláshoz, sípcsontvédők

sportcélokra, padok sportoláshoz, kézvédők sportoláshoz, arcmaszkok sportoláshoz, mellkasvédők sportoláshoz,

vállpárnák sportoláshoz, testvédők sportoláshoz, tenyérvédők sportoláshoz, hasvédők sportoláshoz, derékvédők

sportoláshoz, kézfejvédők sportoláshoz, lágyékvédők sportoláshoz, markolatok sportcikkekhez, játék

sportfelszerelések, karvédők [sportfelszerelések], sportban használatos védőpárnák, lábfejvédők sportcélú

használatra, sportcikkek és felszerelések, súlyemelő övek [sportcikkek], sportoláshoz használt térdvédők,

sportoláshoz kialakított lábvédők, edző felszerelések sportoláshoz, sportoláshoz használt torokvédők,

sporttevékenységekhez kialakított karvédők, kézkötések sportban való használatra, váll- és könyök\védők és

rögzítők [sporttermékek], kifejezetten sportoláshoz való használatra gyártott kesztyűk, rázkódáscsillapító párnák

 és betétek sérülések ellen [sportcikkek], sportoláshoz való kréta a jobb fogás érdekében termékekre vonatkozóan.

 ( 111 )  234.474

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03497

 ( 220 )  2020.11.17.

 ( 732 )  Blaner Attila Antal, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  234.475

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03165

 ( 220 )  2020.10.21.

 ( 732 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Kekszek cukorbetegeknek; diétás kekszek; kekszek gyógyászati célra.

  30    Kekszek; tartós kekszek; gyümölcstartalmú kekszek; sós kekszek.

 ( 111 )  234.476

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03654

 ( 220 )  2020.11.30.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 11. szám, 2021.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1489



 ( 732 )  The Coca-Cola Company, Atlanta (US)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

 ( 541 )  Kinley - az új élményekre!

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

 és készítmények italokhoz.

  33    Alkoholos italok.

 ( 111 )  234.477

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03668

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PETRA

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 ( 111 )  234.478

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03495

 ( 220 )  2020.11.17.

 ( 732 )  Blaner Attila Antal, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

 ( 541 )  Esküvőpalota

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  234.479

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03662

 ( 220 )  2020.11.30.

 ( 732 )  Papp Gergely, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és bútorok kombinálásával

kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos

lakberendezési információs szolgáltatások; lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások

 [épületbelsők].

 ( 111 )  234.480

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03507

 ( 220 )  2020.11.18.

 ( 732 )  Denttinger Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Abszolút mosoly

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

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  234.481

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03496

 ( 220 )  2020.11.17.

 ( 732 )  Blaner Attila Antal, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

 ( 541 )  Ékszerpalota

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

 ( 111 )  234.482

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03673

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VIA FORTUNA

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 ( 111 )  234.483

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03487

 ( 220 )  2020.11.16.

 ( 732 )  Gergely Szilágyi, Biharugra (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fűszernövények.

  31    Feldolgozatlan fűszernövények.

 ( 111 )  234.484

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03670

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LA PIAZZA GRANDE

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 ( 111 )  234.485

 ( 151 )  2021.05.27.
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 ( 210 )  M 20 03492

 ( 220 )  2020.11.17.

 ( 732 )  Lándori Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 )  Fiakr

 ( 511 )  39    Szállítás; utazásszervezés; autóbérlés sofőrrel; autóval történő utasszállítás; közúti személyszállítás; limuzin

szolgáltatások; minibuszos szállítási szolgáltatások; sofőrszolgáltatás; szárazföldi utasszállítás; személyek

szállítása szárazföldön; személyszállítás megszervezésével kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; szolgáltatások

személyszállítás megszervezéséhez; taxi szolgáltatások; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxis szállítás

tolószékes személyek számára; taxiszolgáltatás; taxival történő szállítás megszervezése; utasok szállítása autóval;

utasszállítás közúton; utasszállítás megszervezése; utasszállítás szárazföldön; utasszállítás taxival; utasszállítási

szolgáltatások szervezése mások számára online alkalmazáson keresztül; utazási szolgáltatások; utazások

tervezése; útvonaltervezéssel kapcsolatos szolgáltatások; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó

szolgáltatások; utasszállítás mikrobusszal; utasszállítás sofőrrel; utasok és csomagjaik szállítása; utasok

csomagjainak szállítása; utasok autós szállításának megszervezése; telekocsi-szolgáltatások; szállodai transzfer

szolgáltatások; szárazföldi személyszállítás; szállítási szolgáltatások mozgáskorlátozottak számára; repülőtéri

shuttle szolgáltatások utasoknak a repülőtéri parkoló és a repülőtér között; autómegosztási szolgáltatások;

autóbuszok működtetése; autóbuszos szállító szolgáltatások; autóbuszos személyszállító szolgáltatások;

autóbuszos utazás szervezése; buszos utazások szervezése; helyfoglalás utazással kapcsolatban; foglalási

szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés; közúti utasszállítási szolgáltatások; közúti utasszállítás;

szárazföldi utasszállítási szolgáltatások; személyszállítás autóbusszal; tömegközlekedési szolgáltatások a

nagyközönség számára; utasok szállítása autóbuszokkal; utasszállítás autóbuszon; utasszállítás távolsági

autóbusszal; utazók szállításának megszervezése [utasszállítás]; idegenvezetői szolgáltatások; idegenvezetői és

 utazási információs szolgáltatások.

 ( 111 )  234.486

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03494

 ( 220 )  2020.11.17.

 ( 732 )  Qualitibest Kft., Hernád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák.

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 111 )  234.487

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03498

 ( 220 )  2020.11.17.

 ( 732 )  Blaner Attila Antal, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.
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 ( 111 )  234.488

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03164

 ( 220 )  2020.10.21.

 ( 732 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Banántartalmú vagy banánnal ízesített édességek csokoládé bevonattal; banántartalmú vagy banánnal

ízesített cukorkák csokoládé bevonattal; banántartalmú vagy banánnal ízesített cukrászáruk csokoládé bevonattal;

banántartalmú vagy banánnal ízesített zselés édességek csokoládé bevonattal; banántartalmú vagy banánnal

 ízesített zselés cukrok csokoládé bevonattal.

 ( 111 )  234.489

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03506

 ( 220 )  2020.11.18.

 ( 732 )  Polyákné Jakab Erzsébet, Felsőszentiván (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Internetes fórumok biztosítása; digitális fájlok továbbítása; üzenetek és képek továbbítása.

 41    Oktatás; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; online elektronikus publikációk; online, nem

 letölthető videók biztosítása.

 ( 111 )  234.490

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03166

 ( 220 )  2020.10.21.

 ( 732 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  5    Kekszek cukorbetegeknek; diétás kekszek; kekszek gyógyászati célra.

  30    Kekszek; tartós kekszek; gyümölcstartalmú kekszek; sós kekszek.

 ( 111 )  234.491

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03655

 ( 220 )  2020.11.30.

 ( 732 )  Capsys Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  234.492

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03167

 ( 220 )  2020.10.21.

 ( 732 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Kekszek cukorbetegeknek; diétás kekszek; kekszek gyógyászati célra.

  30    Kekszek; tartós kekszek; gyümölcstartalmú kekszek; sós kekszek.

 ( 111 )  234.493

 ( 151 )  2021.05.27.

 ( 210 )  M 20 03485

 ( 220 )  2020.11.16.

 ( 732 )  WEM-GAMMA Kft, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes fahéjpuncs szárított datolyaszilvával

[sujeonggwa]; alkoholmentes gyümölcskoktélok; alkoholmentes koktélalapok; alkoholmentes koktélkeverékek;

alkoholmentes koktélok; alkoholmentes malátaitalok; alkoholmentes mézalapú italok; alkoholmentes puncs;

alkoholmentes rizspuncs [sikhye]; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes teaízű italok; aloe

vera italok, alkoholmentes; citromos árpaital; dióféle- és szója-alapú italok; energiaitalok; elektrolitokat

tartalmazó sportitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; fagyasztott gyümölcsalapú italok; fagyasztott

szénsavas italok; füstölt szilvából készült italok; gyümölcslé; gyümölcslevek; gyümölcslevet tartalmazó

alkoholmentes italok; gyümölcspuncs, alkoholmentes; ízesített szénsavas italok; juharvíz; kávé ízesítésű

üdítőitalok; koffeintartalmú energiaitalok; méz alapú alkoholmentes italok; narancsos árpaital; nem szénsavas

üdítőitalok; nyírvíz; proteinnel dúsított sportitalok; részben fagyasztott jégkásaitalok; smoothie [alkoholmentes

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

szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szénhidrát-italok; tápanyaggal dúsított italok; tea ízesítésű

gyümölcsalapú üdítőitalok; tonik; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz

[italok]; vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes italok; víz; vizek; vitamintartalmú italok;

zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöld zöldséglé-italok; alacsony energiatartalmú üdítőitalok;

alkoholmentes, ízesített szénsavas italok; alkoholmentes szénsavas italok; gyömbéres üdítőital; gyümölcsízesítésű

üdítőitalok; kóla; kóla italok; kólák [üdítőitalok]; limonádék; krémszóda; száraz gyömbéres üdítőital; szénsavas

gyümölcslevek; szénsavas ivólevek; teaízesítésű alkoholmentes szénsavas italok; tonik [nem gyógyhatású italok];

alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes zöldségitalok; almalevek; aloe

vera italok; aloe vera levek; ananászlé italok; citromlé; fekete ribizlilé; főként gyümölcsleveket tartalmazó italok;

dinnyelé; gabonamagvakat és zabot tartalmazó smoothie-k; görögdinnyelé; gránátalmalé; grapefruitlé;

gyömbérlés italok; gyümölcs- és zöldséglevek keverékéből készült italok; gyümölcsalapú italok; gyümölcsitalok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcsízű italok; gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcslevek [italok];

gyümölcsnektárok, alkoholmentes; italokként használt gyümölcslevek; jeges gyümölcsitalok; kókusz alapú italok;

mangólé; mustok; narancslé; narancslé-italok; narancsszörp; organikus gyümölcslevek; paradicsomlevek [italok];

sűrített füstölt szilvalé; sűrített gyümölcslé; szőlőlé; szőlőlé italok; szőlőlé-italok, alkoholmentes; vegyes

gyümölcslé; vörös áfonyalé; vörös ginzeng levek [italok]; zöldséges smoothie-k; zöldségitalok; zöldséglé;

zöldséglevek [italok]; ásvány- és szénsavas vizek; ásványvizek; ásványvíz [italok]; asztali vizek; forrásvíz;

gleccservíz; gyümölcs ízesítésű vizek; ivóvíz; ízesített ásványvíz; ízesített vizek; lítiumos vizek; nem

gyógyhatású ásványvíz; palackozott víz; szénsavas ásványvíz; szénsavas víz; szénsavas víz [szódavíz]; szénsavas

vizek; szénsavmentes víz; szódavíz; szódavizek; tápanyaggal dúsított víz; teakivonatokat tartalmazó vízalapú

italok; tisztított ivóvíz; termékek szénsavas vizek előállításához; vitamint tartalmazó ivóvíz; vízalapú funkcionális

italok; vizek [italok]; alkoholmentes likőrök; alkoholmentes gyümölcskivonatok italok készítéséhez; erjesztetlen

mustkivonat; esszenciák italok előállításához; esszenciák ízesített ásványvíz készítéséhez [nem esszenciaolajok

formájában]; fekete ribizlisűrítmény; gyümölcsszörpök; hígítható készítmények italok készítéséhez;

gyümölcsalapú italok készítéséhez használt porok; italok készítéséhez használt zöld citromlé; italok készítéséhez

használt citromlé; italok készítésére szolgáló porok; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok

formájában; készítmények likőrök előállításához; kivonatok italok előállításához; kókuszvíz készítéséhez használt

porok; koncentrátumok gyümölcsitalok készítéséhez; limonádé szirupok; pasztillák szénsavas italokhoz; porok

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

szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez; szirupok tejsavó alapú

italok készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szőlőmust; szörpök [alkoholmentes italok]; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok
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italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must, erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt

 porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital-sűrítmény limeléből.

 ( 111 )  234.494

 ( 151 )  2021.05.28.

 ( 210 )  M 19 03768

 ( 220 )  2019.12.11.

 ( 732 )  Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Magyarországról származó gyógyszerkészítmények, gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti

készítmények, diagnosztikai készítmények, gyógyászati fogyasztószerek, gyógyhatású adalékanyagok, vegyi

 készítmények gyógyászati használatra.

 35    Reklámozás; Magyarországról származó gyógyszerkészítményekhez, gyógyszerészeti készítményekhez,

gyógyszervegyészeti készítményekhez, diagnosztikai készítményekhez, gyógyászati fogyasztószerekhez,

gyógyhatású adalékanyagokhoz, gyógyászati használatra szánt vegyi készítményekhez kapcsolódó kereskedelmi

 ügyletek.

 41    Oktatás biztosítása; egészségügyi információszolgáltatás; szórakoztató célú egészségügyi rendezvények

 szervezése.

 44    Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás, orvosi szolgáltatások,

 terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  234.495

 ( 151 )  2021.05.28.

 ( 210 )  M 20 01214

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Fehéri Gábor Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Trófea Grill Étterem A'la carte

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  234.496

 ( 151 )  2021.05.28.

 ( 210 )  M 19 03842

 ( 220 )  2019.12.18.

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Női Egészség Éve

 ( 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.

 ( 111 )  234.497

 ( 151 )  2021.05.28.

 ( 210 )  M 20 02737

 ( 220 )  2020.09.15.

 ( 732 )  Balog László, Szeged (HU)
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 ( 541 )  I bike Szeged

 ( 511 )  35    Reklámozás; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése eladási célokra; promóciós, reklám célú

árubemutatás; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termékek és szolgáltatások bemutatása; hirdetések

és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; reklámanyagok [szórólapok,

prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; Pay Per Click (PPC) hirdetés; online reklámozás;

online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online rendelési szolgáltatások;

 szabadtéri reklámozás, hirdetés; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra.

 41    Bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadások

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

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

szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; fotóriportok készítése.

 ( 111 )  234.498

 ( 151 )  2021.05.28.

 ( 210 )  M 20 02733

 ( 220 )  2020.09.14.

 ( 732 )  Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  Hiperline

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  234.499

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 02736

 ( 220 )  2020.09.15.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EXOTERFYN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

 ( 111 )  234.500

 ( 151 )  2021.05.28.

 ( 210 )  M 20 02735

 ( 220 )  2020.09.15.

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

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  234.501

 ( 151 )  2021.05.28.

 ( 210 )  M 20 02734
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 ( 220 )  2020.09.14.

 ( 732 )  OPTEN Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  234.502

 ( 151 )  2021.05.28.

 ( 210 )  M 20 02732

 ( 220 )  2020.09.14.

 ( 732 )  Csik Bertalan Gábor, Balatonföldvár (HU)

 ( 740 )  Lenkei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 111 )  234.504

 ( 151 )  2021.05.28.

 ( 210 )  M 20 02829

 ( 220 )  2020.09.23.

 ( 732 )  Plandurance Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Személyi edzői szolgáltatások; sportszolgáltatások; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; sport

 edzőtábori szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások.

 ( 111 )  234.505

 ( 151 )  2021.05.28.

 ( 210 )  M 20 02836

 ( 220 )  2020.09.23.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  XTOPPER

 ( 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 )  234.506

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03017

 ( 220 )  2020.10.08.

 ( 732 )  Solar Hero Innovációs és Megújuló-energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vörös Balázs, Budapest

 ( 541 )  Napelemtakarék

 ( 511 ) 4    Megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram; napenergiából nyert elektromos áram; nem megújuló
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 energiaforrásokból nyert elektromos áram.

9    Fényelektromos berendezések a napsugárzás elektromos energiává történő átalakítására; fényelektromos

berendezések és készülékek napenergiás áramfejlesztéshez; fényelektromos berendezések és készülékek

napenergiával történő áramfejlesztéshez; hordozható napelem panelek villamos energia generálásához; ipari

napelemek; kristályos szilícium napelemek; napelem sorozatok; napelemek áramtermeléshez; napelemek

elektromos áram fejlesztéséhez; napelemek villamosenergia-termeléshez; napenergia kollektorok

áramtermeléshez; napenergia panelek, szoláris panelek; napmodulok; fotovoltaikus napmodulok; háztartási

 napelemek.

  11    Napkollektorok [fűtés]; napkollektorok fűtéshez; vákuumcsöves napkollektorok [hőcserélők].

  40    Elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

  42    Kutatás az épületépítés területén; mérnöki munkák, szolgáltatások.

 ( 111 )  234.507

 ( 151 )  2021.05.28.

 ( 210 )  M 20 03014

 ( 220 )  2020.10.08.

 ( 732 )  Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, Budapest (HU)

 ( 541 )  Sárga70

 ( 511 )  41    Főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; futóversenyek lebonyolítása; kerékpáros

események szervezése; kerékpárversenyek szervezése; kerékpárversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása;

közösségi sportrendezvények szervezése; maratonok lebonyolítása; sport- és szabadidős tevékenységek;

sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények

megrendezése; sportesemények megszervezése; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése

és lebonyolítása; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; sportszolgáltatások;

 sportszolgáltatások biztosítása; triatlonok lebonyolítása; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások.

 ( 111 )  234.508

 ( 151 )  2021.05.28.

 ( 210 )  M 20 02831

 ( 220 )  2020.09.23.

 ( 732 )  AMIN ABID, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó István Tamás, Budapest

 ( 541 )  Servee

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  234.510

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 210 )  M 20 03701

 ( 220 )  2020.12.03.

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

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése, árusító standok

bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk,

illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi

szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása

[irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;

költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok

igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 11. szám, 2021.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1500



hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

[bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása

az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó

[judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitneszórák vezetése; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások;
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karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;

szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák

kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  234.511

 ( 151 )  2021.05.28.

 ( 210 )  M 20 02586

 ( 220 )  2020.09.02.

 ( 732 )  Liftrent Hungária Kft., Dunakeszi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Emelőpaddal felszerelt járművek bérbeadása; emelőkosárral felszerelt járművek bérbeadása; járművek

bérbeadása; járművek kölcsönzése és bérbeadása; járművek szerződéses bérbeadása; közúti járművek bérbeadása;

szárazföldi járművek bérbeadása; szárazföldi járművek kölcsönzése, bérbeadása; járművek kölcsönzése;

járművek kölcsönzése, járműkölcsönzés; gépkocsik és teherautók kölcsönzése; járművek kölcsönzésének

 megszervezése; kölcsönzött járművek rendelkezésre bocsátása; szárazföldi járművek kölcsönzése.

 ( 111 )  234.513

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03534
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 ( 220 )  2020.11.20.

 ( 732 )  Zajzon László, Budapest (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 )  HandCUP

 ( 511 ) 3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek;

bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények; gyermekkozmetikai cikkek;

gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hintőpor, pipere célokra;

illatszer készítmények; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai krémek; kollagén készítmények

kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők;

leheletfrissítő készítmények személyes higiéniához; leheletfrissítő lapocskák; naptejek; napvédő, napozó

készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai célokra; olajok testápolási, higiéniai célokra; parfümök;

parfümvizek, illatosított vizek; micellás víz; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító

készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; tisztítókészítményekkel

 átitatott babatörlő-kendők.

5    Antibakteriális kézmosók; bedörzsölő szerek; borotválkozás utáni gyógyszeres arcszeszek; dohányzásról való

leszokás segédeszközeként használt nikotintapaszok; dohányzásról való leszokást segítő nikotinos rágógumik;

égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; fagyást gyógyító kenőcs gyógyszerészeti célokra;

fertőtlenítőszerek; antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; kendők gyógyszeres

folyadékokkal átitatva; kendők fertőtlenítőszerrel átitatva; kontaktlencse tisztító készítmények; oldatok

kontaktlencsékhez; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; szexuális síkosítószerek; szexuális stimuláló

gélek; tamponok; vérzéscsillapító készítmények; vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok; fertőtlenítő

 szappanok.

 16    Előkék papírból; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papírtörlők tisztítási célokra;

papírszalvéták; papírtörölközők; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; poháralátétek papírból;

sminkeltávolító papírkendők; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez.

 21    Tányérok papírból vagy műanyagból; poharak papírból vagy műanyagból; eldobható tányérok; edények;

étkészlet a kések, villák, kanalak kivételével; hőszigetelő tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok

 italokhoz; tárolók, tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra.

 ( 111 )  234.514

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03863

 ( 220 )  2020.12.16.

 ( 732 )  Bihari Áron, Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Applikációs szoftverek, applikációs szoftverek okostelefonokhoz, kártyajáték applikáció okostelefonokhoz.

  28    Játékkártyák, kártyajáték, játéktábla kártyákhoz, kártyajáték felnőttek számára, party kártyajáték.

 35    Applikációs szoftverek, applikációs szoftverek okostelefonokhoz, kártyajáték applikáció okostelefonokhoz,

játékkártyák, kártyajáték, játéktábla kártyákhoz, kártyajáték felnőttek számára, party kártyajáték kereskedelme és

 online kereskedelme.
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 ( 111 )  234.515

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03529

 ( 220 )  2020.11.19.

 ( 732 )  Weng Quanyun, Budapest (HU)

 ( 740 )  Básty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Alsóruházat; fehérneműk.

 ( 111 )  234.516

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03015

 ( 220 )  2020.10.08.

 ( 732 )  Web-Server Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  GeekBee

 ( 511 )  42    A felhasználók számára saját tartalmaik és képeik online megjelentetését és megosztását lehetővé tevő

interaktív hosztolási szolgáltatások; adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; adásfigyelő alkalmazásokhoz használt online, nem letölthető számítógépes szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; adatok importálására és

kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatraktározás; adatok

importálására és kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; alkalmazás-szolgáltatás; beléptetés mint szolgáltatás

(ACaaS) szerverek és szoftverek hosztolása; biztonsági adatmentési szolgáltatások; biztonsági másolatot készítő

számítógépes programok és berendezések biztosítása; digitális audio fájlok elektronikus tárolása; digitális

fényképek elektronikus tárolása; digitális fényképek és videók elektronikus tárolására szolgáló weboldal

biztosítása; digitális fényképek tárolására szolgáló tárhelyek hosztolása az interneten; digitális képek elektronikus

tárolása; digitális tartalmak hosztolása; digitális tartalom osztott tárolása; digitális videofájlok elektronikus

tárolása; digitális zene elektronikus tárolása; dokumentumok elektronikus tárolása; e-kereskedelmi felületek

fenntartása az interneten; egészségügyi nyilvántartások elektronikus tárolása; elektronikus adattárolás;

elektronikus fizetések feldolgozására szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása; elektronikus tárhelyek bérbeadása az interneten; elektronikus tárhelyek rendelkezésre bocsátása az

interneten; elektronikus tárhelyek [webhelyek] rendelkezésre bocsátása vagy bérbeadása az interneten;

elektronikus tárolási szolgáltatások adatbázisok, képek és más elektronikus adatok archiválásához; fájlok és

dokumentumok elektronikus tárolása; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló

online, nem letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; felhő-alapú virtuális

számítógépes rendszerek biztosítása; felhő-alapú virtuális számítógépes környezetek biztosítása; felhőalapú

számítástechnika; felhőalapú tárhely-biztosító szolgáltatások; felhőalapú tárhelyszolgáltatások elektronikus

fájlokhoz; felhőalapú tárhelyszolgáltatások elektronikus adatokhoz; fényképek elektronikus tárolása; hálózati

kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hardver és szoftver bérbeadása; honlapok fejlesztésére szolgáló online, nem

letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; honlapok fejlesztésére szolgáló szoftverek bérbeadása;

honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges használatának biztosítása; hosting

szolgáltatások web oldalakhoz; internetes blogok hosztolása; internetes oldalak hosting szolgáltatása; internetes

tárhely biztosítás weblogok [webes naplók] részére; internetes tárhely szolgáltatás digitális tartalom számára;

internetes weboldal hosting szolgáltatások; mobil weboldalak hosztolása; nem letölthető online szoftverek

biztosítása kommunikációs célokra; nem letölthető interaktív szórakoztatási szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása; nem letölthető online szoftverek biztosítása ellátásilánc-menedzsmenthez; nem letölthető online

szoftverek korlátozott idejű használatának biztosítása szövegszerkesztéshez; nem letölthető online szoftverek
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biztosítása szövegszerkesztéshez; nem letölthető, online szoftverek biztosítása; nyilvános felhő-alapú

tárhely-szolgáltatói szolgáltatások; on-line nem letölthető szoftver időleges használatának lehetővé tétele; online

nem letölthető szoftverek biztosítása adatbázis-kezeléshez; online weboldalak hosztolása mások számára; online

weboldalak tárolása mások számára interaktív megbeszélések lebonyolításához; online weboldalak tárolása

mások számára online tartalmak megosztására; online webtárhely vállalatok számára mikroweboldalak

létrehozására és tárolására való biztosítása; szerver hosting, szerverbérlés; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

tárhely bérbeadása honlapokhoz; tárhely biztosítása honlapokhoz; tárhely szolgáltatás digitális tartalmak,

nevezetesen online újságok és blogok számára; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló elektronikus

tárterület hosztolása az interneten; vállalati tartalomkezelés; web hosting szolgáltatás; webhelyek tervezése,

készítése, tárolása [hosztolása] és karbantartása mások számára; weboldalak fogadása, tárolása; weboldalak

karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása; weboldalak létrehozása, karbantartása és

üzemeltetése mások számára; webportálok hosztolása; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz; webtárhely

 biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftverbérlés.

 ( 111 )  234.517

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03021

 ( 220 )  2020.10.08.

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

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok; snack-mártások, beleértve a guacamole-t, a tejfölös, a sajtos és a babos mártogatóst; 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]; ételkészítési készletek, beleértve a taco ételkészítési készleteket, a

burrito készítési készleteket, a fajita készítési készleteket, amelyek tortillát, wrapet, fűszert, sajtmártást, salsát

tartalmaznak; tortilla; wrap; lapos kenyér; pita; chapatti; roti; piadina (olasz lapos kenyér); libanoni kenyér;

kenyér; taco kagyló; tostadák; gorditas; pizza alapok és kérgek; tortilla chips; kukorica alapú snackek; búza alapú

snack ételek; salsák; bab salsa; fűszerek (szószok), beleértve a taco ételízesítőt, taco szószt, sajtmártást; kukorica

 masa liszt; kukoricatészta; kukoricaliszt; kukoricadara; polenta; liszt; tortilla keverékek; tamale keverékek.

 ( 111 )  234.518

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03010

 ( 220 )  2020.10.08.

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., 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.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 11. szám, 2021.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1505



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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  234.519

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 19 03323

 ( 220 )  2019.10.29.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  "Otthonunk energiája"

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

 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.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  45    Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

 ( 111 )  234.520

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 01576

 ( 220 )  2020.06.05.

 ( 732 )  MÁV-START Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; tájékoztató lapok; prospektusok; térképek; étlapok; menükártyák; hírek,

közlemények (nyomtatott anyagok); reklámkiadványok; nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott információs

 kártyák; könyvek; képregények; képeslapok.

 29    Levesek; készételek; gyümölcssaláták; gyümölcsdesszertek; szárított gyümölcs; gyümölcs chipsek;

 gyümölcsös rágcsálnivalók; kész saláták; tejtermékek; tejhelyettesítők.

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; kávéitalok; kávé alapú italok; kávéból készült italok; gyümölcsteák;

péksütemények; cukrászsütemények; édességek; snackek; csokoládé; fagylaltok és jégkrémek; szendvicsek;
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 melegszendvicsek; hot dogok; hamburgerek.

  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek; szénsavas vizek; gyümölcsitalok; gyümölcslevek; sörök.

 35    Reklámozási szolgáltatások; reklám ügyletek; reklámanyagok terjesztése; PR tevékenység;

közönségszolgálat; árubemutatás; kiskereskedelmi tevékenység élelmiszerekkel, italokkal, nyomtatott

 termékekkel kapcsolatosan.

 39    Szállítás; raktározás; utaskísérés; utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés; csomagszállítás;

csomagküldő szolgálat; poggyászmegőrzés; vasúti szállítás; áruszállítás; helyfoglalás vonatos utazásokra;

helyfoglalás vasúti szállításhoz; utasszállítás vonattal; utazási információszolgáltatás; szállítási

 információszolgáltatás.

  41    Rendezvények szervezése; rendezvény lebonyolítás; rendezvényhelyszín-biztosítás.

 43    Szállodai szolgáltatás; éttermi-, büfé-, bisztró szolgáltatás; catering tevékenység; minibár-szolgáltatás; étel-

és italautomata-üzemeltetés; vendéglátóhelyek üzemeltetése; mindezek szárazföldön, járműveken és vasúti

járműveken; vasúti vendéglátás; vasúti étkezőkocsi-szolgáltatás; vasúti hálókocsi-szolgáltatás; fedélzeti

 vendéglátás.

 ( 111 )  234.521

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 01766

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  Webbeteg Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  KamaszPanasz

 ( 511 )  9    Média tartalmak.

  35    Hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában.

  41    Szövegek kiadása elektronikus média formájában.

 ( 111 )  234.522

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 02857

 ( 220 )  2020.09.24.

 ( 732 )  Lotus fragrances Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Softur

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  234.523

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03091

 ( 220 )  2020.10.15.

 ( 732 )  RIZMAJER ÉS TÁRSA Söripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rézmovits és Poór Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RIZMAJER

 ( 511 )   32    Sörök; malátacefre; árpabor [sör]; malátasör; citromos sör [shandy]; gyömbéres üdítőital.

  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  234.524

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03022
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 ( 220 )  2020.10.08.

 ( 732 )  Mobile POS Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Agora Pay

 ( 511 ) 9    Adat- és fájlkezelő és adatbázisszoftverek; adatkeresést engedő számítógépes szoftver; adatkeresést lehetővé

tevő számítógépes szoftverek; elektromechanikus szoftverek; együttműködési szoftverek; banki szoftverek;

gépvezérlő szoftverek; intelligens karakterfelismerő szoftverek [ICR]; piaci előrejelző szoftverek; segítő

szoftverek; számítógépes szoftver irodai gépek és berendezések távirányításához; számítógépes szoftverek

helymeghatározási adatok összesítéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok gyűjtéséhez;

számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek helymeghatározási

adatok továbbításához; biztonságos hitelkártya tranzakciókat elősegítő szoftverek; e-kereskedelmi és e-fizetési

szoftverek; elektronikus pénztárgép rendszerekhez használt számítógépes programok; felhasználók számára

pénzgyűjtést lehetővé tevő szoftverplatformok; fizetőszoftverek; online áruház üzemeltetésére szolgáló

szoftverek; online áruházakban vásárlói szokások kiértékelésére szolgáló szoftverek; számítógépes

e-kereskedelmi szoftver; számítógépes elektronikus kereskedelmi szoftverek, melyek lehetővé teszik a

felhasználóknak elektronikus üzleti tranzakciók lebonyolítását egy globális számítógépes hálózaton keresztül;

szoftverek a kattintásonkénti fizetés optimalizálásához; szoftverek elektronikus fizetések feldolgozásához;

szoftverek globális kommunikációs hálózaton lebonyolított kereskedelemhez; szoftverek online reklámok

 bérbeadásához weboldalakon; szoftverek online ügyletek közvetítéséhez.

 ( 111 )  234.526

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 02842

 ( 220 )  2020.09.23.

 ( 732 )  Csörgő Márton 50%, Budapest (HU)

 Kurucz András 50%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Santsat

 ( 511 )  41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri

akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények

szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai;

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség

és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő

berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek

kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési

szolgáltatások edzési célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;

fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek

kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];

játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;

kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;
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múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

számára; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással

kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek

rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

[fitneszedzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;

szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása;

vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett

mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;

videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; színpadi díszletek kölcsönzése; nevelés;

 szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 43    Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bárszolgáltatások; bölcsődék, óvodák; ételek díszítése; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban;

főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snackbárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása;

magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek; nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; panziók; recepciós

szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése;

szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai

szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];

tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok szolgáltatásai

[szállásadás]; vendéglátás; világítóberendezések kölcsönzése; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi

 szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  234.527

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 02743

 ( 220 )  2018.01.15.

 ( 732 )  Beijing Sogou Technology Development Co., Ltd., Beijing (CN)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép hardver és számítógép perifériák; viselhető aktivitáskövetők; mágnesesen kódolt azonosító

karkötők; okosórák (adatfeldolgozás); monitorok; elektronikus felügyeleti eszközök; fényképezőgépek, kamerák;

beszédhang rögzítésére és visszajátszására szolgáló berendezések; hordozható médialejátszók; online karkötők

(mérőműszerek); elektronikus regisztrálóeszközök; e-könyv olvasók; távvezérlő berendezések; számítógépes
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programok (rögzített); letölthető szoftverek; letölthető elektronikus kiadványok; számítógépes alkalmazói

szoftverek kézi számítógépekhez; hang-, beszéd- és parancsfelismerésre, -átalakításra szolgáló szoftverek;

számítógépes játékszoftverek számítógépen, mobiltelefonon és cellatelefonon való használatra; számítógépes

keresőmotor szoftverek; számítógépes szoftverek adatok és információk összegyűjtésére, szerkesztésére,

rendezésére, módosítására, könyvjelzőzésére, továbbítására, tárolására és megosztására; adatfeldolgozó

berendezések; online adatbázisok elérésére, böngészésére és keresésére szolgáló letölthető szoftverek; globális

helymeghatározó rendszerek (GPS) és berendezések; az összes fent említett áru kizárólag toll formájú digitális

hangrögzítővel, toll formájú elektronikus fordítógéppel, elektronikus fordítógéppel, okosórával, internetes

keresőmotorral, írásjegy bevivővel, böngészővel kapcsolatban; hálózati kommunkiációs berendezések;

mobiltelefonok; riasztók; elemek, akkumulátorok; mobiltelefonokhoz való tokok; mesterséges intelligenciával

rendelkező emberszerű robotok és tanító robotok, mindkettő személyes, oktatási és hobbicélú használatra, és

 alkatrészek ezekhez.

 ( 111 )  234.535

 ( 151 )  2021.06.02.

 ( 210 )  M 21 00536

 ( 220 )  1996.04.01.

 ( 732 )  Roma Systems, Inc., Orlando, Florida (US)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  TONY ROMA'S

 ( 511 )   42    Éttermi és catering szolgáltatások.

 ( 111 )  234.537

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03871

 ( 220 )  2020.12.16.

 ( 732 )  Mátra Sajt Kft., Szuha (HU)

 ( 541 )  camburger

 ( 511 )  29    Fehér lágy sajtok; érlelt sajtfélék; fűszereket tartalmazó sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok;

kecsketejből készült sajt; lágy sajtok; penésszel érlelt sajt; sajttermékek; húskivonatok; tej, sajt, vaj, joghurt és

 egyéb tejtermékek.

  30    Sajtburgerek [szendvicsek].

 ( 111 )  234.538

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 02768

 ( 220 )  2020.09.17.

 ( 732 )  Lumibath Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DIGITAL ART MUSEUM

 ( 511 )  41    Fényjáték; fényfestés; vetítés projektorokkal; architekturális vetítés; audiovizuális bemutatók; immerzív

 vetítés; 4D filmvetítés.

 ( 111 )  234.539

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03873

 ( 220 )  2020.12.16.

 ( 732 )  AKTOGEN Hungary Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  OPTISELECT
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 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  234.540

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03713

 ( 220 )  2020.12.03.

 ( 732 )  FETTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gomba (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  8    Kések; késtokok; késnyelek; vadászkések; horgászkések.

9    Vegyszerek elleni védőruházat; védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni védőruházatok; golyóálló

anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi védőruházat; védőszemüvegek;

biztonsági védőszemüveg; védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek hegesztéshez; védőszemüvegek,

biztonsági szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; porvédő maszkok;

 védőálarcok/-maszkok.

 18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru);

bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák

(állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására (heveder); kenguruk

(hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek

(kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok);

vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből; bőrruházat; túratáskák;

 túrahátizsákok.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; munkaruházati cikkek; alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat);

cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők

(kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyanadrágok; harisnyák;

hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok

(felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhaneműk);

kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények; melltartók;

munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők;

papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak;

síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; szoknyák;

tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik; övek

(ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok; túracipők; túrabakancsok;

túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények; vadászcipők; vadászingek;

 vadászcsizmák, vadászmellények.

 35    Kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: kések; késtokok; késnyelek;

vadászkések; horgászkések; vegyszerek elleni védőruházat; védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni

védőruházatok; golyóálló anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi

védőruházat; védőszemüvegek; biztonsági védőszemüveg; védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek

hegesztéshez; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek;

szemüvegzsinórok; porvédő maszkok; védőálarcok/-maszkok; aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr,

nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök,

utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru); bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből;
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ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk

sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák (állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru

gyermekek hordozására (heveder); kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott

bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek (kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák;

moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák;

strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok); vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak

bőrből; bőrruházat; túratáskák; túrahátizsákok; ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; munkaruházati cikkek;

alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat); cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők

(ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat;

fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők;

harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk

(ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák;

kötények (ruhaneműk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények;

melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak,

gallérvédők; papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek;

sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák;

szandálok; szoknyák; tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan

ruházat; zoknik; övek (ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok;

túracipők; túrabakancsok; túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények;

vadászcipők; vadászingek; vadászcsizmák, vadászmellények; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és készítés; reklámozás;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések

ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám

 szolgáltatások.

 ( 111 )  234.541

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03875

 ( 220 )  2020.12.16.

 ( 732 )  Biospirál-2006. Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  CloneIDENT

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  234.542

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03708

 ( 220 )  2020.12.03.

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )   29    Hús; baromfi; húskivonatok; sonka; virsli; felvágottak.

 ( 111 )  234.543

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03707

 ( 220 )  2020.12.03.

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús; baromfi; húskivonatok; sonka; virsli; felvágottak.

 ( 111 )  234.544

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03700

 ( 220 )  2020.12.02.

 ( 732 )  Mountex Alpin Design Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára; bevásárlótáskák; esernyők;

hátizsákok, hátitáskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; kompressziós zsákok

 csomagokhoz; piperetáskák üresen; poggyász; táskák, hátizsákok táborozóknak; turistabotok.

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

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

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

porcelán- és fajanszáruk; edényáruk; edények, fazekak; grillek, rostélyok (sütőeszközök); hőszigetelt tartályok

 italokhoz; ivópalackok sportoláshoz; kávédarálók (kézi-); kávéfőzők, nem elektromos; termoszok.

 25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; dzsekik; esőruhák; felsőruházat; hosszúnadrágok; ingek; kabátok, dzsekik;
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kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők]; kesztyűk; lábbelik; magas szárú lábbelik; papucsok; pólók; pulóverek;

 ruházati cikkek; sálak; sapkák; síkesztyűk; szandálok; zoknik.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások;

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés;

reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók kidolgozása; szabadtéri reklámozás,

 hirdetés; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching; gyakorlati képzés;

nem reklámcélú szövegek publikálása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények

üzemeltetése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; versenyek szervezése; vezetett

 mászótúrák lebonyolítása.

 ( 111 )  234.545

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03696

 ( 220 )  2020.12.02.

 ( 732 )  Bonaventura Gold Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  1P1R7IM40U0S

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  234.546

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03694

 ( 220 )  2020.12.02.

 ( 732 )  Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások,

kereskedelmi vásárok rendezése; médiakapcsolati szolgáltatások; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók

 kidolgozása; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; videokonferencia szolgáltatások.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem

reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szövegszerkesztés [kivéve

 reklámszövegek]; videorögzítés.

 ( 111 )  234.547

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03710

 ( 220 )  2020.12.03.

 ( 732 )  AmegA Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Fagylaltok és jégkrémek; jeges tejek [fagylaltok]; szörbetek [fagylaltok]; ízesített jégkrémek;

krémfagylaltok; trüffel ízű fagylaltok; tejes fagylalt, jégkrém; gyümölcsös jégkrémek,fagylaltok; csokoládét

tartalmazó fagylaltok; szörbetek [vizes fagylaltok]; fagylaltporok; gyümölcs jégkrémek; sörbetek, jégkásák;

gyümölcsjégkrém; jégkrémrudak; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];

csokoládéval ízesített jégkrémek; sörbetkeverékek [fagylaltok]; jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek;

gyümölcsjégkrém-szeletek; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; fagylaltok és jég; joghurtalapú

 fagylaltok [főleg fagylalt].

 ( 111 )  234.548

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03711

 ( 220 )  2020.12.03.

 ( 732 )  AmegA Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; készítmények italokhoz; üdítőitalok; gyümölcslevek; ízesített szénsavas italok;

alkoholmentes szénsavas italok; alacsony energiatartalmú üdítőitalok; szénsavas gyümölcslevek; tea ízesítésű

 alkoholmentes szénsavas italok.

 ( 111 )  234.549

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03712

 ( 220 )  2020.12.03.

 ( 732 )  FETTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gomba (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FETTI

 ( 511 )  8    Kések; késtokok; késnyelek; vadászkések; horgászkések.

9    Vegyszerek elleni védőruházat; védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni védőruházatok; golyóálló

anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi védőruházat; védőszemüvegek;

biztonsági védőszemüveg; védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek hegesztéshez; védőszemüvegek,

biztonsági szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; porvédő maszkok;

 védőálarcok/-maszkok.

 18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru);

bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák

(állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására (heveder); kenguruk

(hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek
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(kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok);

vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből; bőrruházat; túratáskák;

 túrahátizsákok.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; munkaruházati cikkek; alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat);

cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők

(kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyanadrágok; harisnyák;

hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok

(felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhaneműk);

kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények; melltartók;

munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők;

papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak;

síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; szoknyák;

tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik; övek

(ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok; túracipők; túrabakancsok;

túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények; vadászcipők; vadászingek;

 vadászcsizmák, vadászmellények.

 35    Kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: kések; késtokok; késnyelek;

vadászkések; horgászkések; vegyszerek elleni védőruházat; védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni

védőruházatok; golyóálló anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi

védőruházat; védőszemüvegek; biztonsági védőszemüveg; védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek

hegesztéshez; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek;

szemüvegzsinórok; porvédő maszkok; védőálarcok/-maszkok; aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr,

nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök,

utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru); bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből;

ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk

sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák (állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru

gyermekek hordozására (heveder); kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott

bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek (kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák;

moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák;

strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok); vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak

bőrből; bőrruházat; túratáskák; túrahátizsákok; ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; munkaruházati cikkek;

alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat); cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők

(ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat;

fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők;

harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk

(ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák;

kötények (ruhaneműk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények;

melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak,

gallérvédők; papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek;

sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák;

szandálok; szoknyák; tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan

ruházat; zoknik; övek (ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok;

túracipők; túrabakancsok; túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények;

vadászcipők; vadászingek; vadászcsizmák, vadászmellények; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy
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reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és készítés; reklámozás;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések

ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám

 szolgáltatások.

 ( 111 )  234.550

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 210 )  M 20 03050

 ( 220 )  2020.10.12.

 ( 732 )  Perényi Zoltán Gábor, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Gulyás & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Genex

 ( 511 )   37    Légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások.

 ( 111 )  234.554

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03231

 ( 220 )  2020.10.28.

 ( 732 )  RiseFM Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Gábor István, Budapest

 ( 541 )  NITEFORCE

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  234.555

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03232

 ( 220 )  2020.10.28.

 ( 732 )  RiseFm Europe Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Gábor István, Budapest

 ( 541 )  NITERISE

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  234.556

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03233

 ( 220 )  2020.10.28.

 ( 732 )  Subert Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   21    Fésűk és szivacsok.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  234.557

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03412

 ( 220 )  2020.11.12.

 ( 732 )  Naár Csilla Katalin, Hercegkút (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Csillagom

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; bőröndök és szállító táskák; kártyatartó tárcák; piperecikkek szállítására szolgáló

tisztasági táskák; neszesszerek; bevásárlótáskák; pelenkázó táskák; irattartó tokok; hordozótokok, táskák; táskák,

kézitáskák; összehúzható szájú táskák; textil bevásárlótáskák; sporttáskák, tornazsákok; babahordozó hátizsák;

 babahordozó kenguruk.

 ( 111 )  234.558

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03413

 ( 220 )  2020.11.12.

 ( 732 )  Naár Csilla Katalin, Hercegkút (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; bőröndök és szállító táskák; kártyatartó tárcák; piperecikkek szállítására szolgáló

tisztasági táskák; neszesszerek; bevásárlótáskák; pelenkázó táskák; irattartó tokok; hordozótokok, táskák; táskák,

kézitáskák; összehúzható szájú táskák; textil bevásárlótáskák; sporttáskák, tornazsákok; babahordozó hátizsák;

 babahordozó kenguruk.

 ( 111 )  234.559

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03572

 ( 220 )  2020.11.20.

 ( 732 )  Rozmán Csaba, Budapest (HU)

 ( 541 )  Pénzügyi Dzsinn

 ( 511 )   36    Jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; biztosítás.

 ( 111 )  234.560

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03573
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 ( 220 )  2020.11.20.

 ( 732 )  TABAK Team Kft., Tata (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és

bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése

és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kiállítások és

kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra;

kiállítások szervezése reklámozási célokra; kiállítások szervezése üzleti célokra; üzleti célú vásárok és kiállítások

 szervezése és lebonyolítása; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra.

 ( 111 )  234.561

 ( 151 )  2021.05.31.

 ( 210 )  M 20 03576

 ( 220 )  2020.11.20.

 ( 732 )  Várdai-Sverteczki Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 541 )  KNOT.AT.ALL

 ( 511 )   27    Kézzel készített falidíszek nem textilanyagból.

 ( 111 )  234.562

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 210 )  M 20 02748

 ( 220 )  2020.09.15.

 ( 732 )  Horváth Enikő, Mórahalom (HU)

 Szénai Attila, Budapest (HU)

 Fenyvesi Ferenc, Érd (HU)

 Dankó Adrienn, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; coaching gazdasági és menedzselési témákban; coaching [tréning]; képzési vagy oktatási

szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

pénzügyekkel kapcsolatos coaching; politikai beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való

felkészítés és coaching; személyi coaching [képzés]; know-how átadása (képzés); mentorálás; üzleti mentorálási

szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása; online oktatási

tanfolyamok biztosítása; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; oktatás biztosítása; oktatási lehetőségek biztosítása

fiatalok számára; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; időgazdálkodással kapcsolatos képzési

szemináriumok tartása; időszervezéssel kapcsolatos képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési

szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos

szemináriumok rendezése; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára; kereskedelemmel kapcsolatos

szemináriumok rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok szervezése; konferenciák és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; menedzsment-szemináriumokon kiosztott tananyagok összeállítása;

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 11. szám, 2021.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1519



önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; online szemináriumok biztosítása;

szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szakmai

szemináriumokon kiosztott tananyagok összeállítása; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és

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

szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása; tanfolyamok,

szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; üzleti szemináriumok szervezése; workshopok és szemináriumok

 rendezése.

 ( 111 )  234.564

 ( 151 )  2021.06.01.

 ( 210 )  M 20 03107

 ( 220 )  2020.10.15.

 ( 732 )  Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tolnai 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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 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 )  234.566

 ( 151 )  2021.06.02.

 ( 210 )  M 20 02893

 ( 220 )  2020.09.29.

 ( 732 )  APD Real Estate Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CITY PEARL

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan-építés; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások (építés).

 ( 111 )  234.567

 ( 151 )  2021.06.02.

 ( 210 )  M 20 03251

 ( 220 )  2020.10.30.

 ( 732 )  APD Real Estate Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 11. szám, 2021.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1520



  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan-építés; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások (építés).

 ( 111 )  234.568

 ( 151 )  2021.06.02.

 ( 210 )  M 20 03587

 ( 220 )  2020.11.23.

 ( 732 )  Vendégváró Vendégfogadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sebestyén Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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,

 mártások és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  234.569

 ( 151 )  2021.06.02.

 ( 210 )  M 20 02160

 ( 220 )  2020.07.27.

 ( 732 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 ) 3    Aromák [eszenciaolajok]; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; bőrápoló olajok [nem

gyógyhatású]; illatszerek, eszenciaolajok; kókuszolaj kozmetikai célokra; növényi illóolajok; olajok parfümökhöz

és illatszerekhez; parfümolajok kozmetikai készítmények gyártásához; rózsaolaj; mentaeszencia [illóolaj];

természetes olajok kozmetikai célokra; természetes eszenciaolajok; alapanyagok virágokból készült

parfümökhöz; aromaanyagok parfümökhöz; aromák illatszerekhez; borsmentaolaj [illatszerek]; folyékony

parfümök; cédrusfa parfüm; illatosított testpermetek, spray-k; illatosított testápoló tejek és krémek; illatosított

kendők; illatosított krémek; illatosított kölnik, arcvizek; ionon [illatszergyártás]; illatszerkészítmények; kölnivel

átitatott eldobható kendők; ámbra [illatszer]; virágkivonatok [illatszerek]; testdezodorok [illatszerek]; test spray-k

[nem gyógyhatású]; természetes olajok parfümökhöz; természetes illatszerek; szintetikus vanillin

[illatszerkészítmények]; szintetikus illatszerek; szilárd parfümök; rózsaolaj kozmetikai célokra; parfümök

személyes használatra; parfümvizek, illatosított vizek; parfümök ipari célokra; parfümkivonatok;

parfümkészítmények; parfüm; kölnivíz; levendulaolaj kozmetikai használatra; levendulavíz; menta illatszerekhez;

dezodorok személyes használatra [illatszerek]; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkozmetikumok; arcfestékek;

arckorrektor; arc- és testcsillám; alapkrém; arcpúder; barnító tejek [kozmetikumok]; bőralapozó; bőrkorrektor

krémek; bőrbarnító krémek; dekoratív kozmetikai termékek; csillám kozmetikai célokra; dekormatricák
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kozmetikai használatra; kompakt púderek [kozmetikumok]; korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai

folyadékkal impregnált nedves papír kéztörlők; kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai habok; kozmetikai krémek;

kozmetikai maszkok; kozmetikai szemceruzák; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz;

 önbarnító készítmények [kozmetikumok]; smink arcra és testre.

 ( 111 )  234.570

 ( 151 )  2021.06.02.

 ( 210 )  M 20 03071

 ( 220 )  2020.10.13.

 ( 732 )  KASHMIR RESTAURANT Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  39    Éttermi ételszállítás.

  43    Éttermi szolgáltatások; kávézói szolgáltatások; cukrászdák szolgáltatásai.

 ( 111 )  234.571

 ( 151 )  2021.06.02.

 ( 210 )  M 20 03593

 ( 220 )  2020.11.23.

 ( 732 )  6 X 6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  234.572

 ( 151 )  2021.06.02.

 ( 210 )  M 20 03685

 ( 220 )  2010.01.25.

 ( 732 )  Skygarden Arnulfpark GmbH & Co. KG, Grünwald (DE)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Skygarden

 ( 511 )   19    Építmények (nem fémből készült), öntött szerkezetek (nem fémből készült).

 35    Ingatlanok és épületek építésével kapcsolatos irodai munkák; ingatlanok és épületek építésével kapcsolatos

üzletvezetés; ingatlanok és épületek építésével kapcsolatos üzleti adminisztráció; építési promóciós

szolgáltatások, nevezetesen építési projektek szervezése és intézése; ingatlanok építésére vonatkozó szerződések

intézése harmadik fél részére; üzletvezetési szaktanácsadás ingatlanügyekhez kapcsolódóan; reklám és marketing

 koncepciók készítése, reklám és marketingszolgáltatások ingatlanokhoz.
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 36    Ingatlanügyletek; ingatlankezelés; ingatlanok vásárlása, bérbeadása és lízingje; ingatlanok vételével és

eladásával kapcsolatos szerződések kötése; közvetítői tevékenység az ingatlan ágazatban; építési promóciós

szolgáltatások, nevezetesen építési projektek pénzügyi intézése; ingatlanhasznosítási koncepciók kifejlesztése

 pénzügyi szempontból (létesítménygazdálkodás); ingatlanok értékbecslése.

 37    Építési promóciós szolgáltatások, nevezetesen építési projektek kivitelezése; épületek építése, karbantartása

 és javítása; épületszerkezettani felügyelet/felülvizsgálat; építkezési szerkezetek.

 42    Ingatlanhasznosítási koncepciók kifejlesztése műszaki szempontból (létesítménygazdálkodás); építési

promóciós szolgáltatások, nevezetesen építési projektek műszaki intézése; műszaki projekttanulmányok; építési

 szaktanácsadás [építészeti szaktanácsadás].

 ( 111 )  234.573

 ( 151 )  2021.06.02.

 ( 210 )  M 21 00597

 ( 220 )  2016.09.22.

 ( 732 )  Roma Systems, Inc., Orlando, Florida (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TONY ROMA'S

 ( 511 )   43    Éttermi és catering szolgáltatások.

 ( 111 )  234.581

 ( 151 )  2021.06.08.

 ( 210 )  M 20 03199

 ( 220 )  2020.10.26.

 ( 732 )  SoReCa Kft., Budaörs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Növényi fehérjéből készült élelmiszerek.

 ( 111 )  234.582

 ( 151 )  2021.06.08.

 ( 210 )  M 20 03191

 ( 220 )  2020.10.25.

 ( 732 )  EUMED Laboratoire Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EverLife IMMUN4U

 ( 511 ) 5    B-vitamin készítmények; c-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó

tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin

készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;

táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és

ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények

 ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

 32    Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok; vizek; víz;

vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok;

proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas üdítőitalok; izotóniás italok (nem gyógyászati célokra); izotóniás

italok (nem gyógyászati használatra); izotóniás italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok;

gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra); energiaitalok;

 elektrolitokat tartalmazó sportitalok.
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 ( 111 )  234.584

 ( 151 )  2021.06.08.

 ( 210 )  M 20 03020

 ( 220 )  2020.10.08.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VENODUO

 ( 511 ) 5    Gyógyszerkészítmények emberi használatra, kivéve azokat a termékeket, amelyek hatóanyagként vasat

 tartalmaznak.

A rovat 186 darab közlést tartalmaz. 
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